
    

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) 

 

 
 

 

 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติใหจ้ัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยทา่นผู้ถือหุน้ที่มี

ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดด าเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 



  

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

 

 

AAV03/2021 
         31 มีนาคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
6. ขัน้ตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละเอกสารประกอบ  
 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ  
 6.2 คูม่ือการใช้ระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)  
7. การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและการสง่ค าถามลว่งหน้า  
8. คณุสมบตัิและข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท 
www.aavplc.com   

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า  
ปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง 
อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียน
หน้างานในวนัประชมุ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและ
จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com)  

 

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุป     
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดง
ในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่ง
สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
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                                        ข้อมลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบริษัท               (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรัพย์รวม 67,978 62,903 3,170 3,164 

หนีส้นิรวม 50,618 35,214 3 3 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,360 27,689 3,167 3,161 

รายได้รวม 16,237 41,553 26 27 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (4,764) (474) 6 5 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.9823) (0.0977) 0.0012 0.0011 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “งบการเงิน” 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้บริษัทไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึง ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและ
ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทุน
ส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทย
แอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากัด มีมติงดจ่าย เงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 
7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่โดยบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ 
เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การสอบบญัชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมี
มาตรฐานเดียวกนัซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่
เสนอไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2564 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137           2 ปี (2562, 2563) 

2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 1 ปี (2561) 

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 - 

4) นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ล้านบาท เท่ากบัปี 2563 นอกจากนี ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังาน 
สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2564 ด้วย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.0 ล้านบาท ลดลง 0.4 ล้านบาท จากปี 2563 ตามจ านวนรายการและงาน
ตรวจสอบที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น 
ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ล้านบาท   
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การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1) นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

7.2) นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

7.3) นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ พรพฒันนางกูร เข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบคุคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า
ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการ
เพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระประจ าปี 2564จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ 
พรพฒันนางกรู กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ประวัติของ
กรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  
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การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก าหนดให้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผล
ประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และได้รับเบีย้

ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับ
เบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชุม 
100,000 บาท เทา่นัน้  

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

3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้
ดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ 
อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทเทา่นัน้ 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
จ่ายและหลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านบตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด สทิธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่สีทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/
หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 11 
มีนาคม 2564  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหน้าตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นและรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน โปรดด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่าน  
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการ
สง่เอกสารแบบมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการ
ประชมุให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

อนึง่ เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ฉบบันี ้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประชุมในครัง้นี ้
รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

http://www.aavplc.com/
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ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิเชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 



 

 

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

AAV18/2020 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ห้องประชุม Foxtrot และ Golf  

ส านักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง  

อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผู้ถอืหุน้โดยเจ้าหน้าที่กอ่นเร่ิมการประชุม 

เนื่องดว้ยสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพ
ของผูถื้อหุน้ จึงขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้รว่มประชมุ และหากผูถื้อหุน้มีอาการไข ้ไอ เจ็บ
คอ จาม มีน า้มกู หายใจเหน่ือยหอบ ขอความรว่มมือออกจากการประชมุ 

 ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิในการประชมุจะเป็นไปตามเอกสารที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลว่งหนา้แลว้ โดยมวีิธีปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง  

2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนนที่ไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียน และขอใหส้ง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทก่อนสิน้สดุการพิจารณาในวาระ
นัน้ๆ โดยบรษัิทจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงนัน้ มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ สว่นที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ยกเวน้วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ขอใหล้งคะแนนแยกเป็นรายบคุคล และขอใหผู้ถื้อหุน้สง่บตัรลงคะแนนกลบัคืนทัง้หมด 
ไมว่า่จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

3) ผูม้อบฉนัทะท่ีไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้วา่เห็นดว้ยหรอืไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงในใบมอบฉนัทะ
ในวาระใดๆ ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บรษัิทจะนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ 

4) หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีขอ้ซกัถามในที่ประชมุ ขอใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษแลว้สง่ใหเ้จา้หนา้ที่
ของบรษัิทรวบรวมไว ้เพื่อใหค้ณะกรรมการตอบค าถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุนัน้ๆ ส าหรบัค าถาม
ที่ไมเ่ก่ียวกบัวาระการประชุม คณะกรรมการจะตอบค าถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแลว้ โดยขอใหก้รุณาแจง้ช่ือ - นามสกุล 
พรอ้มแจง้วา่มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใด เพื่อใหบ้ริษัทสามารถระบช่ืุอไดถ้กูตอ้งเมื่อจดัท ารายงานการ
ประชมุ ทัง้นี ้ขอความกรุณาสอบถามอยา่งกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชุมเสร็จสิน้ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภยัใน
สขุภาพอนามยัของผูถื้อหุน้ทกุทา่น และในกรณีที่มีค  าถามเป็นจ านวนมากท าใหเ้กินกวา่ก าหนดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทางบรษัิท
จะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพรอ้มค าตอบไวบ้น website ของบริษัทแทน รวมทัง้จดัท าไวเ้ป็นแนบทา้ยของรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 1



 

2 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผูถื้อหุน้งดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง 

- ในวาระการประชมุที่ 8 เรือ่งการพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดใหม้ติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยมิไดก้ าหนดว่าผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน หรอืมีสิทธิออก
เสยีงดว้ยหรอืไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงตอ้งนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

- ในวาระการประชมุที่ 9 เรื่องการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24 - 25 และขอ้ 31 - 35 ในเรือ่งการประชมุผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชบญัญตัิบรษัิท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ
หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมีผูถื้อหุน้งดออกเสยีงจะตอ้งนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่งดออกเสยีง
เป็นฐานคะแนนเสยีงดว้ย 

เจา้หนา้ที่บรษัิทแนะน ากรรมการบรษัิท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิท 
1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานในที่

ประชมุ 
2) คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5) คณุไพรชัล ์พรพฒันางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  
6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
7)  คณุปรชีญา รศัมีธานินทร ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
8) หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
9) นาวาอากาศเอก ธนภทัร งามปลั่ง  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 9 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผูส้อบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมายตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
คณุประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล จาก บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
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บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 (Record Date) 
ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 40 คน และมีผูร้บัมอบฉนัทะ 121 คน รวมเป็นจ านวนผูม้าประชมุ 161 คน 
เทา่กบั 2,720,133,257 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 56.0852 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชมุ 
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 33 ซึง่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชมุว่า
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชมุและยงัมีการรบัลงทะเบียน
อยูด่า้นนอกหอ้งประชมุส าหรบั ผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย  

จากนัน้เมื่อครบองคป์ระชุมแลว้ คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของ 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นจ ากัด (มหาชน) ตามล าดับวาระการประชุมดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนังสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพร่ใน
เว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารแจง้เรือ่งเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

เรือ่งแรก แอรเ์อเชียไดร้บัรางวลัสายการบินราคาประหยดัที่ดีที่สดุในโลก 11 ปีซอ้น (2552 - 2562) จากสถาบนัสกายแทรก็ซ ์

เรื่องที่สอง แอรเ์อเชียไดร้บัจดัอนัดบัเป็นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสงูสดุ ติด 10 อนัดบัแรกจากทกุสายการบิน
ทั่วโลก และเป็นอนัดบั 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยดั จากการประกาศโดย www.oag.com 

เรื่องที่สาม แอรเ์อเชียไดร้บัรางวลับริษัทที่น่ารว่มงานดว้ยมากที่สดุในปี 2562 กลุม่อตุสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นไปตามพนัธกิจ
ของบรษัิทที่สรา้งการจา้งงานในภมูิภาค และเป็นบรษัิทชัน้น าที่ท าใหค้วามฝันของทกุคนเป็นจรงิ 

เรื่องที่สี่ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV ได้รบัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2562 โดยเป็นบรษัิทที่ลงทนุในธุรกิจสายการบินเพียงแหง่เดียวที่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ THSI  

มีผูถื้อหุน้สง่ค าถามส าหรบัวาระท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณนุชนาถ ยงัชนะ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

 องคก์รไหนเป็นผูใ้หร้างวลัตามที่คณุธรรศพลฐ์กลา่ว 

- คุณธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์(ประธานกรรมการบรหิาร): 
 รางวลัแรกคือ รางวลัจากสถาบนัสกายแทร็กซเ์ป็นบริษัทท าแบบส ารวจสายการบินทั่วโลก โดยจะใหผู้โ้ดยสารที่ใช้
บริการเป็นผูโ้หวตผ่านเว็บไซต ์รางวลัที่แอรเ์อเชียไดม้ามีผูโ้หวตประมาณ 20 กวา่ลา้นคนที่บินทั่วโลก รางวลัที่ 2 oag คือผ่าน
เว็บไซตเ์ช่นกนั เป็นการเขา้ไปใหข้อ้มลูทกุครัง้ที่เครือ่งบินออกตรงเวลาหรอืออกไม่ตรงเวลา โดย oag เป็นบรษัิทท่ีอยูใ่นเว็บไซต์
ตา่งประเทศ รางวลัที่ 3 HR Asia, HR ก็คือฝ่ายบคุคล โดยบรษัิทนีอ้ยูท่ี่ฮ่องกง ส าหรบัรางวลัที่ 4 THSI คือของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยครบั  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
จึงขอเสนอใหพ้ิจารณาในวาระถดัไป 
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วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562  

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ไดม้ีการจดัท า
รายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รวมทัง้ไดจ้ดัสง่ใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.aavplc.com) แลว้ 
รายละเอียดไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณพรชัย ธรณธรรม (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

การประชมุผูถื้อหุน้เป็นปี 2561 ไมใ่ช่ปี 2562 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ):  

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการรบัรองการประชมุของครัง้ที่แลว้ คือของปี 2562 ครบั 

ตอ่จากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานในที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่น
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใด
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  2,725,799,058 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9895 
ไมเ่ห็นดว้ย 284,700 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 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 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูดจ้ากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่นใบลงทะเบียน
ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ วาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
โดยขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ส าหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจหลกัใหก้บั บมจ. เอเชีย เอวเิอชั่น   
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- ณ สิน้ปี 2562 มีเสน้ทางบินทัง้หมด 94 เสน้ทางบิน  ซึ่งประกอบดว้ยเสน้ทางบินต่างประเทศ 59 เสน้ทางบิน 
เสน้ทางบินในประเทศ 35 เสน้ทางบิน โดย 94 เสน้ทางบินนีม้ีการปรบัลดตามความเหมาะสม โดยมีเสน้ทางบินที่เพิ่ม เช่น  
เชียงใหม่-ดานัง, เชียงราย-เซินเจิน, ดอนเมือง-เก่ินเทอ, ภูเก็ต-พนมเปญ, ดอนเมือง-อาห์เมดาบัด, เชียงใหม่-เซินเจิน,        
ดอนเมือง-สีหนวุิลล ์และ เชียงราย-หางโจว สว่นเที่ยวบินที่ยกเลิก เช่น อู่ตะเภา-หนานหนิง, อู่ตะเภา-มาเก๊า, ภเูก็ต-คุนหมิง, 
เชียงใหม-่ย่างกุง้, ดอนเมือง-โคตาคินาบาล ูเป็นตน้ โดยบริษัทพิจารณายกเลิกและลดความถ่ีเที่ยวบินในเสน้ทางที่ไม่ท าก าไร
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธท์ี่ส  าคญัคือการบรหิารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุในทกุมิติ 

- บริษัทไดปิ้ดฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
เครือ่งบิน คือน าเครื่องบินกลบัจากฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ กลบัมาไวท้ี่กรุงเทพ สง่ผลใหส้ิน้ปี 2562 บรษัิทมีฐาน
ปฏิบตัิการการบิน 5 แหง่ จากเดิม 7 แหง่ คือ ดอนเมือง ภเูก็ต, เชียงใหม,่ กระบี ่และอูต่ะเภา 

- ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) 26,940 ลา้นท่ีนั่งตอ่กิโลเมตร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จากปีก่อน 
- อตัราขนสง่ผูโ้ดยสารรอ้ยละ 85  
- อตัราการใชเ้ครือ่งบินตอ่ล า 12.3 ชั่วโมงตอ่วนั 
- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา รอ้ยละ 86 และเป็นสายการบินราคาประหยดัที่ตรงต่อเวลาที่สดุในประเทศไทย 

และเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
- จ านวนขนสง่ผูโ้ดยสารตลอดทัง้ปีจ านวน 22.15 ลา้นคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จากปี 2561 
- มีเครือ่งบินรวมทัง้หมด 63 ล  า โดยมีจ านวนเครือ่งบินเพิ่มขึน้ 1 ล  า จากปี 2561 โดยแยกเป็น เครือ่งบินรุน่ A320 

จ านวน 50 ล า และ A320 นีโอ จ านวน 11 ล า โดยเครือ่งบินรุน่ A320 มีที่นั่ง 180 ที่นั่ง ในขณะที่เครือ่งบินรุน่ A320 นีโอ มีที่นั่ง 
186 ที่นั่ง นอกจากนีรุ้น่นีโอจะประหยดัน า้มนัมากกว่า ส าหรบัเครื่องบินรุน่ใหม่ A321 นีโอ ที่เพิ่มมาในปี 2562 จ านวน 2 ล า 
โดยความแตกตา่งระหวา่ง A320 นีโอ และ A321 นีโอ คือมีที่นั่งเพิ่มขึน้ประมาณ 50 ที่นั่ง เป็น 236 ที่นั่ง และมีประสทิธิภาพใน
การประหยดัตน้ทนุเชือ้เพลงิท าใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดด้ียิ่งขึน้ถือวา่เป็นฝงูบินส าหรบัอนาคตที่เหมาะกบักลยทุธใ์น
การเติบโตสูค่วามยั่งยืน 

- สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินดงันี ้รายไดจ้ากการขายและบริการปี 2562 อยู่ที่ 40,181 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 3 
รายไดบ้ริการเสรมิคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 ของรายไดร้วม ซึ่งเติบโตตามเป้าหมายที่บรษัิทวางไว ้โดยบรษัิทตัง้เป้าหมายจะ
เพิ่มสดัสว่นรายไดบ้รกิารเสรมิรอ้ยละ 1 ทกุปี ส าหรบัปีที่ผา่นมารายไดบ้รกิารเสรมิสว่นใหญ่มาจากคา่ธรรมเนียมการเลอืกที่นั่ง 
และคา่ธรรมเนียมบรกิาร Fly-Thru ซึง่เติบโตตามเสน้ทางบินที่ขยายในกลุม่ของสายการบินแอรเ์อเชีย  

- รายไดร้วม 41,551 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จากปี 2561 เช่นเดียวกบัจ านวนผูโ้ดยสารในขณะที่ค่าโดยสาร
เฉลีย่ยงัคงที่จากภาวะการแขง่ขนั 

- ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 41,658 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 สาเหตหุลกัจากค่าใชจ้่ายพนกังาน 
ตามจ านวนของพนกังานที่เพิ่มขึน้และการบนัทึกรายการพิเศษจากหนีส้ินส ารอง ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึ่งเป็น
เรือ่งของทางดา้นการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนีย้งัมีคา่บรกิารสนามบินและลานจอดที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
เป็นไปตามการขยายเที่ยวบินและฝงูบิน  

- ขาดทนุก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินไดเ้ทา่กบั 107 ลา้นบาท  
- ขาดทนุสทุธิอยูท่ี่ 872 ลา้นบาท  
- สว่นแบ่งการตลาดในประเทศ ไดแ้ก่ ไทยแอรเ์อเชีย รอ้ยละ 33 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 32 ในปี 2561 และยงัคงรกัษา

ต าแหนง่ของผูน้  าทางการบินอนัดบั 1 ในประเทศ อนัดบัสอง นกแอร ์รอ้ยละ 18 อนัดบั 3 ไทยไลออ้นแอร ์รอ้ยละ 17  
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ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2563 ประกอบไปดว้ยมาตรการตา่งๆ ดงันี ้

  มาตรการดา้นการบิน 
- ปรบัเที่ยวบินต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเดินทางของผูโ้ดยสาร เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 

ที่เริม่ระบาดในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ ์ท าใหม้ีการปรบัลดเที่ยวบิน โดยเริม่จากเที่ยวบินไปประเทศจีนเป็นหลกั 
จนถึงเดือนมีนาคมสง่ผลกระทบไปยงัเสน้ทางบินต่างประเทศ จึงท าใหส้ายการบินไทยแอรเ์อเชียทยอยปิดเสน้ทางบินต่างประเทศ
เนื่องจากมีการงดเดินทางและการหา้มการเดินทางเขา้ประเทศต่างๆ เที่ยวบินต่างๆถกูยกเลิกไปตัง้แตป่ลายเดือนมีนาคม ใน
เดือนเมษายน รฐับาลไดม้ีพระราชก าหนดฉกุเฉินโดยขอใหป้ระชาชนงดการเดินทาง เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นตอ้งปิดเสน้ทางบิน
ทัง้หมด ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นตน้มา ทัง้นี ้บริษัทกลบัมาใหบ้ริการเสน้ทางบินในประเทศใน
เดือนพฤษภาคม โดยใชเ้ครื่องบินประมาณ 7 ล  า เปิดเสน้ทางบินประมาณ 10 - 20 เสน้ทาง หลงัจากนัน้จึงเพิ่มขึน้ในเดือน
มิถนุายนประมาณ 15 ล  า และเปิดเสน้ทางบินเพิ่มขึน้ โดยในเดือนกรกฎาคมใชเ้ครือ่งบินประมาณ 20 - 25 ล  า เพื่อเปิดเสน้ทาง
เพิ่มขึน้ ส  าหรบัเสน้ทางบินต่างประเทศ เนื่องจากหลายๆ ประเทศยงัไม่เปิดพรมแดน ขณะเดียวกนัประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากัด
เรือ่งของการเดินทางเขา้ในประเทศ เพราะฉะนัน้เที่ยวบินระหวา่งประเทศจึงอาจตอ้งใชเ้วลา อยา่งไรก็ตามสายการบินสามารถ
เริม่บินไปยงัประเทศจีนได ้โดยมีขอ้จ ากดัดา้นการบินจากนโยบาย 5-1 คือ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเขา้ได ้1 เสน้ทางในจีน 
สปัดาหล์ะ 1 วนั วนัละ 1 เที่ยวบิน 

- ยึดมั่นในมาตรฐานเรื่องความปลอดภยัและสาธารณสขุอย่างเต็มที่ ทัง้พนกังานและผูโ้ดยสาร โดยพนกังานที่
ปฏิบัติงานมีเครื่องป้องกัน (PPE) เช่น หนา้กากอนามัย, Face Shield และถุงมือ เป็นตน้ ขณะเดียวกันผูโ้ดยสารขอความ
ร่วมมือในการใส่หนา้กากอนามัย มีการเวน้ระยะห่างในเรื่องของการโดยสารรถบัสเพื่อไปขึน้เครื่อง การเขา้แถวและการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึน้เครื่อง เป็นตน้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผูโ้ดยสารไดร้บัควา ม
ปลอดภยัอยา่งเต็มที่ในการเดินทางทางอากาศ 

มาตการดา้นการควบคมุตน้ทนุและสภาพคลอ่ง 
- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดข้อความรว่มมือผูบ้ริหารและพนกังานสมคัรใจลาโดยไม่รบัเงินเดือน ในจ านวนท่ีแตกตา่ง

กนัไปตามระดบัต าแหนง่ ระหวา่งรอ้ยละ 75 - 10 โดยผูบ้รหิารระดบัสงูลดเงินเดือนระหวา่งรอ้ยละ 75 - 30 ลดลงไปตามล าดบั 
โดยพนกังานระดบัปฏิบตัิการลดลงไปตามสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 10 ซึง่เป็นมาตรการท่ีพนกังานใหค้วามรว่มมือ  

- มีการระงับการเดินทางที่ไม่จ าเป็นของพนกังาน ระงับการจา้งงานใหม่ชั่วคราว โดยบริษัทเลือกใช้วิธีเปิดรบั
บคุลากรจากภายในแทนการจา้งงานจากภายนอก  

- เจรจาเพื่อขอผ่อนผันและยืดอายุการช าระหนีก้ับเจ้าหนี ้เพื่อลดตน้ทุนของบริษัทและรกัษาสภาพคล่องของ
กระแสเงินสด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใชเ้พื่อประหยดัตน้ทนุ เช่น การเช็คอินอตัโนมตัิ โดยผูโ้ดยสารสามารถเช็คอินมา
จากบา้น และมาปริน้ทต์ั๋วโดยสารและที่ติดกระเป๋าไดท้ี่สนามบินโดยไม่ตอ้งมีพนกังานบรกิาร เพื่อหลกีเลีย่งการติดตอ่และแพร่
ระบาด 

- บจ. ไทยแอรเ์อชีย จะไม่มีการลงทนุในทรพัยส์ินที่มีมลูค่าสงู และมีแผนปรบัลดฝูงบินเหลือ 59 ล า ณ สิน้สดุปี 
2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

เปา้หมายในปี 2563 
- ปรบัลดเปา้หมายจ านวนผูโ้ดยสารมาอยูท่ี่ 10.8 ลา้นคน 
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- กระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน ดังนี ้1) AirAsia.com ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวแทน
จ าหน่ายเหมือน Online Travel Agent (OTA) นอกจากการจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน เช่น การจองโรงแรม การจองทวัร ์หรือการ
จองเป็นแพคเกจตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เป็นตน้ 2) OURSHOP เป็น Online Shopping ซึ่งก าลงัพฒันา โดยสามารถสั่งซือ้
สนิคา้ไดผ้า่นทางเว็บไซต ์3) SANTAN คือ Food Delivery เนื่องจากไมส่ามารถขายอาหารบนเครือ่งบินได ้จึงมีการขายอาหาร
และเครือ่งดื่มผ่านทางเว็บไซต ์และจะมีพนกังานน าไปสง่ใหถ้ึงที่หมาย 4) Teleport ซึ่งมีการปรบัเครื่องบินใหข้นสง่ Cargo ได ้
สามารถที่จะขนพสัดสุินคา้ทัง้ใตท้อ้งเครื่องและไดร้บัอนญุาตจากส านกังานการบินพลเรือนใหข้นบน cabin ได ้โดยมีหลายๆ 
เที่ยวบินซึง่เป็นเที่ยวบินขนสง่สนิคา้ เป็นตน้ 

มีผูถื้อหุน้สง่ค าถามส าหรบัวาระท่ี 3 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณธัญญาภทัร ์พรหมข า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

เสน้ทางตา่งประเทศคาดวา่จะบินไดเ้มื่อไหร ่และมีแผนการเพิ่มความถ่ีอยา่งไร 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 

ส าหรบัเสน้ทางต่างประเทศ เนื่องจากการบินระหว่างประเทศหมายถึง เมื่อมีผูโ้ดยสารเดินทางออกไป ก็ตอ้งรบั
ผูโ้ดยสารกลบัเขา้มา ซึ่งประเทศไทยยงัมีมาตรการจ ากัดการเขา้มาในประเทศ เพราะฉะนัน้ยงัไม่สามารถออกไปและรบัคน
กลบัเขา้มาในประเทศได ้ขณะเดียวกนัประเทศปลายทางก็มีมาตรการการจ ากดัการเขา้-ออกประเทศเช่นเดียวกนั จึงขึน้อยูก่บั
มาตรการของประเทศไทยและประเทศคู่คา้ที่จะเปิดเสน้ทางบินว่ามีความพอเหมาะพอดีกันหรือไม่ ยกตวัอย่างประเทศจีน 
เพราะประเทศจีนสามารถเปิดใหเ้ดินทางเขา้ประเทศได ้แตย่งัมีขอ้จ ากดัที่ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเขา้ได ้1 เสน้ทางในจีน
สปัดาหล์ะ 1 วนั วนัละ 1 เที่ยวบิน แตถ่า้มีโอกาส เมื่อประเทศไทยผ่อนปรนในเรือ่งของการเดินทางระหวา่งประเทศ และประเทศ
คู่คา้มีมาตรการผ่อนปรนที่ตรงกัน และสามารถตกลงกันได ้ก็จะสามารถเช่ือมการบินได ้ซึ่งก่อนหนา้นีเ้คยมีการคุยกันเรื่อง 
Travel Bubble ซึง่หมายถึงการจบัคู่ประเทศที่มีความปลอดภยัสงูในเรื่องของการแพรร่ะบาด และหามาตรการรว่มกนัเก่ียวกบั
การตรวจ การคดักรองผูโ้ดยสาร และการ Quarantine ซึ่งก่อนหนา้นีม้ีหลาย Bubble ดว้ยกัน แต่ตอนนีห้ลายๆ Bubble เริ่มมี
การระบาดรอบที ่2 เพราะฉะนัน้รฐับาลไทยจึงยงัระมดัระวงัอยู ่แตถ่า้มีการโอกาสและมีการผอ่นปรน สามารถที่จะเปิดเสน้ทาง
บินได ้บรษัิทก็ยินดีครบั โดยประมาณการณภ์ายในไตรมาสสดุทา้ยจะสามารถใหบ้รกิารตลาดระหวา่งประเทศไดค้รบั 

- คุณกฤตกรณ ์อมฤทธ์ิ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุสมนกึ อมฤทธ์ิ): 

การเจรญิเติบโตทางธุรกิจในปีนีแ้ละปีหนา้ คาดวา่จะเป็นอยา่งไรบา้ง 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 

ตามที่กลา่วขา้งตน้ ธุรกิจสายการบินคงยงัไมเ่ติบโต เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารเป็นไปตามจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เขา้มา
ในประเทศ ประเทศไทยเคยมีนกัท่องเที่ยว 40 ลา้นคน แตก่ารคาดการณใ์นปีนีจ้ากหลายแหง่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ลดเปา้หมายลงเหลอืประมาณ 8 - 10 ลา้นคน เพราะฉะนัน้เมื่อไมม่ีตลาดตา่งประเทศ รฐับาลจึงพยายามสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว
ในประเทศจากมาตรการต่างๆ เช่น การชดเชยคา่ใชจ้่าย คา่ที่พกั ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ ซึ่งการทอ่งเที่ยวในประเทศถึงแมว้่า
จะเจริญเติบโตขึน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถชดเชยจากการท่องเที่ยวต่างประเทศได ้เพราะฉะนัน้ปีนีค้งเป็นปีที่ตอ้งระมดัระวงัแลว้ก็
รกัษากระแสเงินสดไว ้รกัษาสภาพการจา้งงานและบคุลากรของบริษัทไวเ้ท่าที่จะท าได ้สว่นปีหนา้ถา้ตลาดตา่งประเทศฟ้ืนตวัได ้
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หลายๆ ประเทศเริม่มีสถานการณท์ี่ดีขึน้และสามารถจบัคูท่  า Travel Bubble ได ้หรอืในไตรมาสสดุทา้ยสามารถคดิคน้วคัซนีได้
แลว้ประสบความส าเรจ็ปีหนา้ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบไดเ้ลย ดงันัน้บรษัิทตอ้งประเมินสถานการณเ์ป็นระยะเนื่องจากมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ถา้ใหต้อบเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของปีหนา้ในตอนนีค้งคอ่นขา้งล าบากแตค่ิดวา่น่าจะบรหิาร
จดัการไดด้ว้ยทรพัยากรที่มีอยู่ ดว้ยความรูค้วามสามารถของพนกังาน และเช่ือวา่บริษัทจะผ่านไปไดด้ว้ยดี ซึง่อยูท่ี่การเจริญเติบโต
ของตลาดการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย ถา้ตลาดการทอ่งเที่ยวของประเทศกลบัมา สายการบินก็จะเจรญิเติบโตตามไปดว้ยครบั 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

 อยากจะเสริมทางคณุสนัติสขุตรงที่เราคงตอบไม่ไดว้่าจะดีหรือไม่ แต่อยากใหค้ิดเป็นแนววิเคราะห์ครบัวา่ปกติสาย
การบินเราถือเป็นธุรกิจที่ดีแต่สถานการณท์ าใหทุ้กอย่างหยุดลง เพราะเมื่อสถานการณ์ดีขึน้บางธุรกิจเท่านัน้ที่จะสามารถ
กลบัมาด าเนินธุรกิจตอ่ไดท้นัที เช่น สายการบิน โรงแรม เป็นตน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งดวูา่จะสามารถกลบัมาเดินทางไดอ้ีกเมื่อไหร ่
หรอืถา้มีวคัซีนก็จะเป็น Trickle Point  โดยสายการบินจะกลบัมาไดท้นัทีหรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัสายการบินใดจะสามารถดงึความ
แข็งแกรง่ของตวัเองไดจ้นถงึเวลานัน้ เพราะฉะนัน้อาจจะมีคนกลา่ววา่ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เริม่ไมด่แีลว้ ก็ตอ้งยอมรบัวา่
มีความจรงิสว่นหนึง่ แตเ่นื่องจากโลกนีย้งัตอ้งมีการติดตอ่สื่อสาร และตอ้งมีการบินอย่างแน่นอน จึงจ าเป็นตอ้งมีสายการบินที่
เหลอือยูท่ี่จะใหบ้รกิาร ซึง่อนันีเ้ป็นหลกัวิเคราะหน์ะครบั 

ตอ่จากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุแจง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการ
ลงมติ ประธานขอใหถื้อว่าที่ประชมุไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ
รายงานประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
โดยคณุกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในปี 2562 มีรายไดร้วมอยู่ที่ 
41,551 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จากรายไดใ้นปี 2561 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
จ านวนผูโ้ดยสารที่เติบโตขึน้รอ้ยละ 3 จากปีก่อนจากการขยายฝูงบิน อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีผลประกอบการ
ขาดทนุสทุธิในปี 2562 อยูท่ี่ 872 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจากตน้ทนุคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในสว่นของพนกังานตามจ านวนพนกังาน
ที่เพิ่มขึน้จากการขยายฝงูบิน ประกอบกบัมีการบนัทกึรายการพิเศษหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
แรงงานจากเดิมที่ก าหนดไวท้ี่ 300 วนั ซึ่งกฎหมายใหม่เปลี่ยนเป็น 400 วนั ท าใหบ้ริษัทตอ้งบนัทึกค่าใชจ้่ายในสว่นนีเ้พิ่มขึน้  
ในสว่นของหนีส้ินรวมถึงคา่บริการต่างๆ ในการปฏิบตัิการของการบินในสนามบินและลานจอดในต่างประเทศที่มีการเพิ่มอตัราขึน้ 
ท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ตามล าดบั บรษัิทมีขาดทนุสทุธิตอ่หุน้อยูท่ี่ 20.01 บาท  

เอกสารแนบ 1



 

9 

ส าหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรพัยร์วมอยู่ที่ 39,067 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 
จากปีที่ผา่นมา ผลมาจากสนิทรพัยห์มนุเวียนที่เพิ่มขึน้ มีลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เกิดจากการขายที่เพิ่มขึน้ เมื่อ
มีการขายเพิ่มขึน้ลกูหนีใ้นการขายก็เพิ่มขึน้ และยงัมีสว่นของเงินส ารองบ ารุงรกัษาเครื่องบินที่มีการส ารองเพิ่มขึ ้น ซึ่งเพิ่มขึน้
ตามจ านวนของเครือ่งบินท่ีขยายตวัตามฝงูบิน ในสว่นของหนีส้ินรวมอยู่ที่ 32,229  ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จากปีที่ผ่านมา 
สาเหตหุลกัมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน มีทัง้สว่นท่ีเป็นของเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้ืมระยะยาว ซึง่เพิ่มขึน้จากความ
ตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบรษัิท ในสว่นของผูถื้อหุน้ปี 2562 อยูท่ี่ 6,838 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12 จากสิน้ปีที่แลว้ จาก
ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 ซึง่ท าใหใ้นสว่นของผูถื้อหุน้ลดลง 

ส าหรบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ผลประกอบการแบ่งเป็น 2 สว่น 1) งบเดี่ยวคือผลประกอบการ
เฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 2) งบการเงินรวมซึง่รวมผลประกอบการของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ดว้ย โดยงบเดี่ยว บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชั่น  มีรายไดร้วม 27 ลา้นบาท ในปีที่ผ่านมา และมีก าไรสทุธิ 5 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.0011 บาท สินทรพัยร์วม  
อยู่ที่ 3,164 ลา้นบาท หนีส้ินรวมอยู่ที่ 3 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 3,161 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงินรวมมีรายไดร้วม  
อยู่ที่ 41,553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ขาดทนุสทุธิของปีอยู่ที่ 474 ลา้นบาท ซึง่เป็นสว่นที่เป็นของ   ผูถื้อหุน้ของบรษัิทอยู่ที่
รอ้ยละ 55 ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย โดยมีขาดทุนต่อหุน้สุทธิอยู่ที่ 0.0977 บาท สินทรพัยร์วมบริษัทอยู่ที่ 62,903 ลา้นบาท 
หนีส้ินรวมอยู่ที่ 35,214 ลา้นบาท สว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 27,689 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มี
ขาดทนุในปีที่ผา่นมาครบั 

มีผูถื้อหุน้สง่ค าถามส าหรบัวาระท่ี 4 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณสมบัติ ชื่นบันลือสุข (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

 ภาวะเศรษฐกิจตกต ่ามีผลตอ่อตัราแลกเปลีย่น ตอ่หนีส้นิระยะสัน้ หรอืมีอปุสรรคใน 3-6 เดือนอยา่งไร 

- คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน) : 

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนีม้ีความผนัผวนและจะมีผลกบับรษัิทอยา่งไรบา้ง อย่างที่ผูถื้อหุน้ทราบ 
บรษัิทมีหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศอยูจ่  านวนหนึง่ ซึง่จะตอ้งรบัผลโดยตรงจากการท่ีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง US Dollar กบัไทยบาทมีความเปลีย่นแปลงไป ถา้หากคา่เงินออ่นลง หนีส้นิ US Dollar ที่มีก็จะโตขึน้ในเชิง
เงินบาท แต่ถา้หากแข็งตวัขึน้ก็จะเป็นในทางตรงกนัขา้ม ซึ่งจะท าใหบ้รษัิทมีหนีส้ินลดลง ซึ่งตรงนีเ้ป็นวิธีการปฏิบตัิทางบญัชี
ทั่วไปว่าอตัราแลกเปลีย่นจะท าใหม้ีผลก าไรขาดทนุที่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่จดัแสดงอยูใ่นก าไรขาดทนุของปี  ซึง่ในช่วงนี ้
อตัราแลกเปลี่ยน US Dollar คอ่นขา้งแกว่ง จากสปัดาหท์ี่แลว้อ่อนไปค่อนขา้งมาก เกือบจะ 32 แตส่ปัดาหน์ีก็้กลบัมาอยู่ที่ 31 
กลางๆ ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีบรษัิทคาดการณไ์ว ้โดยบรษัิทมีความสามารถในการท่ีจะจดัการความผนัผวนตรงนีไ้ดน้ะครบั 

- คุณพรชัย ธรณธรรม (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

บรษัิทไมค่วรก าหนดเวลาการประชมุ 2 ชั่วโมง ควรจะก าหนด 3 ชั่วโมงเป็นอยา่งนอ้ย นอกจากนีก้ารก าหนดวาระท่ี 2 
และวาระท่ี 3 ท าใหเ้กิดความสบัสน และบรษัิทไมไ่ดพ้ดูถึงผลการด าเนินงานปี 2563 เลยใช่หรอืไม ่ 
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- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

บรษัิทด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจง้ไว ้โดยวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัสถานการณก์ารบรหิารธุรกิจของ
บรษัิทในปีที่ผา่นมา รวมถึงไดพ้ดูถึงแผนการด าเนินงานในปี 2563  

- คุณประทุมพร สมบูรณพ์ูลผล (ที่ปรกึษากฎหมาย):  

วาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อ
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผ่านมา และวาระที่ 4 เป็นวาระพิจารณา
อนมุตัิงบดลุซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดค่ะ นอกจากนีต้ามประกาศกระทรวงสาธารณสขุไดอ้อกมาเพื่อควบคมุระยะเวลา
การประชมุคะ่  

- คุณศิริวัฒน ์วรเวทวุฒคุิณ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

ขอเรยีนทา่นประธานและที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ ช่วงนีก้ารประชมุสว่นใหญ่ประธานในที่ประชมุก็จะขอความรว่มมือจาก
ที่ประชมุวา่ขอใหใ้ชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภยัของทกุทา่น สว่นการไมใ่หใ้ชไ้มโครโฟน เขียนเป็นค าถามขึน้มา
ก็อยากจะขอใหก้ระชบัครบั  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  2,735,578,772 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9918 
ไมเ่ห็นดว้ย 222,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 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 

ประธานในที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบรษัิทตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้   
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ขอใหค้ณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้  

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 116 บรษัิทตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายใหค้รบถว้น ซึง่ในปี 2562 บรษัิทไดจ้ดัสรรทนุส ารอง
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ตามที่ก าหนด จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลกั จะค านึงถึงผลการด าเนินงานในปีนัน้ๆ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมถึงเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั
ต่างๆ ในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้สญัญาหุน้กู ้หรอืสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ก าหนดใหต้อ้งปฏิบตัิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2562 เนื่องจากบรษัิทมีรายไดห้ลกัเป็น
เงินปันผลจาก บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งประสบผลขาดทนุในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทขอใหท้างที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปีครบั 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไร
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงโปรด
ยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

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

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานในท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู เป็นผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ 
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คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชุมวา่ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
จากส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีเดิม ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานชัน้น าที่ใหบ้ริการเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารตรวจสอบบญัชีในกลุม่ของบริษัทแอรเ์อเชียในหลายๆ
ประเทศมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้ในสว่นของบริษัทและในสว่นของบริษัทสอบบญัชี 
บรษัิทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียใดๆ กบับรษัิท ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2563 มีจ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตหมายเลขที ่6137 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตหมายเลขที ่4501 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตหมายเลขที ่5313 
4. นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตหมายเลขที ่6011 

ซึง่ทางคณุกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ และคณุเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์เคยลงนามรบัรองงบการเงินของบรษัิทแลว้ท่านละ 1 ครัง้ ในปี 
2562 และ 2561 ตามล าดับ ในการขออนุมัติขอใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายใดรายหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให ้ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่นของบริษัทท าหนา้ที่แทนได ้นอกจากนี ้ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเรื่องค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบรษัิทเป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นบาท ส าหรบัคา่สอบบญัชีของบรษัิท และของ
บริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ลา้นบาท รวมกันทัง้สิน้เป็น 5.40 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าค่าสอบบญัชีเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา 
นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บครัง้เดียวเป็นมลูค่า 1.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบญัชี
และมาตรฐานการรายงานการเงินชุดใหมป่ระจ าปี 2563 จ านวน 0.6 ลา้นบาท ต ่ากวา่ปี 2562 ที่เทา่กบั 1.40 ลา้นบาท ซึง่เป็น
ความแตกต่างกนัในเรื่องของมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีย้งัมีการใชบ้รกิารในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสริมการลงทุนของส านกังาน BOI จ านวน 0.80 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเดิมเท่ากับปีที่แลว้ จึงขออนุญาตทางที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิครบั 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากท่านผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

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

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัวาระที่ 7 เป็นวาระแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2563 จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ซึง่ทัง้ 
3 ทา่น ขอไมเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนีค้รบั  

-กรรมการทัง้ 3 ทา่นเดนิออกจากหอ้งประชมุ- 

เนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นตวัแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชุม ตาม
พระราชบญัญตัิมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึ่งพน้ต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืก
กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้ส  าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีการเสนอ
รายช่ือบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ซึง่ไม่ไดม้ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือก
แตอ่ยา่งใด  
โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงันี ้

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ 

7.2 นายวีรยทุธ โพธารามิก กรรมการอิสระ 

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระก าหนดประจ าปี 2563 ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อนัจะ
เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษัิท และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของ
กรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสอืเชิฐประชมุ (เอกสารแนบ 3) แลว้ครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนีป้ระธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อใหล้งคะแนนส าหรบักรรมการเป็นรายบุคคล ตามบตัรลงคะแนนที่
ทา่นไดร้บั โดยบรษัิทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2563 กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี  ้

เอกสารแนบ 1
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วาระท่ี 7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

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

วาระท่ี 7.2  นายวีรยทุธ โพธารามิก กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

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

วาระท่ี 7.3  นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นดว้ย  2,722,857,572 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5073 
ไมเ่ห็นดว้ย 13,480,500 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4926 
งดออกเสยีง 13,001 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหนง่ตามวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 กลบัเขา้สูท่ีป่ระชมุ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชุมไดข้อเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั 
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นควรก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น โดยมีการเสนอในอตัราที่เทียบเทา่กบัปี 2562  ซึง่มีรายละเอียดคา่ตอบแทนดงันี ้

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และไดร้บัเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 80,000 
บาทเทา่นัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  

เอกสารแนบ 1
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2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ดร้บั
คา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรอืคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดงักลา่วไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ 
คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและ
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 

กรรมการบรษัิท (รวมทัง้บคุคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภรยิา และบตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้น
บตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี สทิธินีใ้ห้
ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 

 ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่ีสทิธ์ิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตัิจริง กรรมการจะรบัค่าตอบแทนในอตัราที่ลดหย่อนจากกรอบที่ขออนุมตัิในครัง้นีโ้ดยจะพิจารณา
ตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้เพื่อช่วยเหลอืบรษัิทครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ หากทา่นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นดว้ย  2,735,766,963 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9786 
ไมเ่ห็นดว้ย 474,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0173 
งดออกเสยีง 110,010 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0040 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ประธานในท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมวา่ เพื่อเป็นการรองรบัการจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 บรษัิทจึงขอ
เสนอใหม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบัจ านวน 7 ขอ้ คือ ขอ้ 24 - 25 และขอ้ 31 - 35 โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายใหบ้คุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิทมอบหมาย มีอ านาจใน
การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้บังคบัของบริษัท รวมทัง้แกไ้ข  และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอ้ความให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยที่ไมก่ระทบต่อเนือ้หาสาระของการแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทนี ้โดยขอใหท้ี่ปรกึษากฎหมายเป็นผูใ้หร้ายละเอียดแก่ที่ประชมุ 

คณุประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล ที่ปรกึษากฎหมาย ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า สาระส าคญัของพระราชก าหนดที่มีการแกไ้ขใหม ่ 
คือการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยไมม่ีเง่ือนไขว่าจะตอ้งมีผูเ้ขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชมุตอ้งอยู่
ในที่ประชุมเดียวกัน และไม่มีเง่ือนไขว่าผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามที่ประกาศ คสช. เดิม ได้
ก าหนดไว ้ซึ่งสง่ผลใหก้ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าไดส้ะดวกและคลอ่งตวัมากขึน้ ดงันัน้ทางบรษัิทจึงไดเ้สนอ
ใหม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนด รวมทัง้หมด 7 ขอ้ โดยขอ้ความที่เพิ่มเติมคือจะเป็นตวัขีดเสน้ใตส้ว่นที่
ตดัออกจะเป็นท่ีขีดฆา่ไว ้

ขอ้ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการจะมีการขยายความใหช้ดัเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่เดียวกนัหรือว่า
เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถท าได ้แตต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี่บงัคบัใช ้ณ ขณะนัน้  

ขอ้ 25. เป็นการขยายความใหช้ดัเจนขึน้ในเรือ่งเก่ียวกบัการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุของการประชมุคณะกรรมการ 

ขอ้ 31. เป็นเรือ่งของการประชมุผูถื้อหุน้ คือใหส้อดคลอ้งวา่สามารถจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้แตต่อ้งเป็นไป
ตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้ 

ขอ้ 32. เป็นการขยายความของการประชุมผูถื้อหุน้ เก่ียวกบัการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุ วา่สามารถจดัสง่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้

ขอ้ 33. เป็นการขยายความวา่ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกนัหรือประชุมผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์องคป์ระชุมยงัคงเป็นไปตามเดิมคือ ไม่นอ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) จึงจะครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. เพิ่มเติมวา่ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์
หรอืประชมุในท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 

ขอ้ 35. เรือ่งการออกเสยีงลงคะแนน ไม่วา่จะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสห์รือประชมุในที่ประชุมแห่งเดียวกนั 
การลงคะแนนเสยีงใหใ้ชว้ิธีการแบบเดิมคะ่ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้ 24 - 25 และ ขอ้ 31 - 35 ของขอ้บงัคบัของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ
หนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 4)  

เอกสารแนบ 1
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ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 24 - 25 และขอ้ 31 - 35 ในเรือ่งการประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกสต์ามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 24 - 25 และขอ้ 31 - 35 ในเรือ่งการประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้  

เห็นดว้ย  2,736,324,263 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นดว้ย 46,800 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0017 
งดออกเสยีง 10 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม (180 ราย) 2,736,371,073 เสยีง   

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานที่ประชมุแถลงต่อที่ประชมุว่า วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถา้มี) และ/หรอืใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้อยา่งไรก็ตามเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 การถามค าถามในท่ีประชุมจึงท า
ไดไ้มส่ะดวกนกัเพราะไมม่ีการใชไ้มโครโฟน จึงไดม้ีการคดัเลอืกค าถามที่เป็นประเด็นส าคญั และมีผูซ้กัถามเขา้มาลว่งหนา้ โดย
ขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

 มีผูถื้อหุน้มีค  าถามและขอ้เสนอแนะดงันี ้

- คุณทศพร พุทธิมณี (ผูถื้อหุน้ท่ีสง่ค าถามลว่งหนา้):  

 ขอใหค้งบรกิาร Call center แบบปกติ เพื่อรบัขอรอ้งเรยีน ช่วยเหลอืลกูคา้ไดต้รงจดุ ไมเ่สยีเวลารอนาน 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 

 สายการบินไทยแอรเ์อเชียยินดีรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูโ้ดยสารครบั โดยประเด็นส าคญัจากค าถาม
ที่สง่เขา้มาลว่งหนา้ในตอนนี ้คือเรื่อง Call Center เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการยกเลิกเที่ยวบินจากผลกระทบ COVID-19 
เป็นจ านวนมาก รฐับาลและประเทศต่างๆ มีค าสั่งใหย้กเลิกเที่ยวบิน ซึ่งมีผูไ้ดร้บัผลกระทบมากพอสมควร เพราะฉะนัน้มี         
ผูต้ิดต่อสายการบินและมีขอ้เสนอแนะว่าอยากติดต่อกับพนกังาน จึงอยากเสนอใหดู้ตวัเลขเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา
เดียวกนัของปีที่แลว้ 2562 กบัระยะเวลาเดียวกนัของปีนี ้2563 ซึง่ปี 2562 หากดจูากกราฟเป็นระยะเวลาที่มีการใหบ้รกิาร Call 
Center ซึง่สายการบินของเราใชบ้รกิารจาก บริษัท วนัทวูนั โดยมีเจา้หนา้ที่ตอบรบัสายประมาณ 100 ที่นั่ง ซึ่งสามารถจดัการ
เคสต่างๆ ไดโ้ดยเฉลีย่เดือนละประมาณ 130,000 เคส เฉลีย่ประมาณวนัละกว่า 4,000 สาย ยกตวัอยา่งเช่น เดือนมกราคม มี
สายเขา้มาทัง้หมด 135,585 สาย สามารถรบัไดป้ระมาณ 86,000 สาย ที่เหลือตอ้งใหผู้โ้ดยสารรอ เนื่องจากมีช่วงเวลาการสนทนา

เอกสารแนบ 1
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ที่แตกต่างกนัเฉลี่ย 7 - 10 นาที ซึ่งคือศกัยภาพของ Call Center ในขณะที่กราฟที่เป็นผลการท างานของระบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือ AVA ซึ่งเป็นระบบตอบรบัอตัโนมตัิ เป็น AI หรอืเป็นเทคโนโลยีในการรบัขอ้สงสยั ตอบค าถามและช่วยเหลือผูโ้ดยสาร ซึ่ง
จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบในเดือนเดียวกัน (มกราคม) AVA จัดการเคสต่างๆ ได ้220,000 เคส ในเดือนกุมภาพนัธ์เพิ่มเป็น 
300,000 เคส เกือบ 400,000 เคส เนื่องจากเริม่มีการยกเลกิเที่ยวบิน โดยในเดือนมีนาคม  AVA จดัการเคสได ้1,200,000 เคส 
จะเห็นไดว้่าศกัยภาพในการใชร้ะบบตอบรบัอตัโนมตัิของ AVA ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้รกิารแก่ท่านผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ 
เนื่องจากการใชบ้รกิาร Call Center มีขอ้จ ากัดคือ 1) ใชค้นในการปฏิบตัิงาน  2) ปฏิบตัิการไม่ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ 
AVA เป็นระบบปฏิบตัิการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อผูโ้ดยสารติดต่อเขา้มาก็จะไดร้บัค าตอบ ซึ่งในเรื่องง่ายๆ  AVA จะสามารถ
จดัการได ้ยกตวัอย่างเช่น เดือนมกราคม สิ่งที่ระบบปฏิบตัิการสามารถจดัการไดด้ว้ยตวัเอง และแกไ้ขปัญหาให้ผูโ้ดยสารได้
กว่า 100,000 เคส และเมื่อ AVA จดัการถึงระดบัหนึ่งแลว้แต่ปัญหายากเกินไปก็จะสง่ต่อไปให ้Live Chat ซึ่งจะเป็นพนกังาน
มาตอบ โดยสรุปใน 6 เดือน ตัง้แตม่กราคมจนถึงมิถนุายน มีเคสทัง้หมดที่ AVA รบั 2,700,000 เคส โดยสามารถจดัการไดด้ว้ย
ตวัเอง 2,000,000 เคส คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 75 ที่เหลอือีกรอ้ยละ 25 หรอืประมาณกวา่ 700,000 เคส เป็นเคสที่ AVA สง่ไป
ให ้Live Chat  ผมเขา้ใจว่าท่านผูโ้ดยสารบางท่านอาจยังไม่คุน้ชินกบัการใชบ้ริการดว้ยระบบตอบรบัอตัโนมตัิ ซึ่งเหมือนกับ
ท่านไปธนาคาร ก็อยากจะเจอพนกังาน ขณะที่บรกิารทาง Tele banking  หรอืบริการทาง ATM ต่างๆ ก็เหมือน  AVA เพราะฉะนัน้
ท่านอาจจะไม่คุน้ชินในช่วงแรก แต่ขอใหเ้ช่ือว่า AVA เป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดตน้ทุน จะเห็นไดว้่า
ปรมิาณสายที่โทรเขา้บรกิาร Call Center 1,200,000 สาย ตอ้งมี Call Center ถึง 10 Call Center ถึงจะจดัการได ้เพราะฉะนัน้ 
AVA เป็นเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งบางครัง้อาจจะคุยไม่รูเ้รื่อง แต่สิ่งที่สายการบินจะตอ้งท าก็คือการท าให ้
AVA เก่งขึน้ ดว้ยการปอ้นขอ้มลูเขา้ไป เพื่อใหจ้บั keyword ตา่งๆ ได ้จึงพยายามจะพฒันาให ้AVA มีประสทิธิภาพคยุไดเ้ขา้ใจ
มากขึน้ ขณะเดียวกนัก็ประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จงและใหคู้ม่ือในการใชง้านแก่ผูโ้ดยสาร บางครัง้ถา้ค าถามยากเกินไป AVA ก็อาจจะ
ไม่สามารถตอบได ้แตใ่นเรื่องง่ายๆ เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน ซือ้ตั๋ว หรือยกเลิกเที่ยวบิน AVA สามารถจดัการได ้รวมทัง้อาจมีการ
เพิ่มจ านวนของ Live Chat ใหม้ากขึน้ โดยตอนนีจ้ากที่มีการหยดุบินจึงสามารถจดัสรรพนกังานบางสว่นมาใหบ้รกิารทางดา้น 
Live Chat ไดม้ากขึน้  

- คุณพีระภทัร ศิริโชติ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

แอรเ์อเชียไดอ้อกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต ์ซึ่งเบือ้งตน้ในตอนแรกไดผ้ลตอบรบัที่ดี แต่กลบัมีปัญหาทัง้ดา้นเทคโนโลยีและ 
operation แอรเ์อเชียมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ยา่งไร ทัง้ดา้น Customer Experience ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้
ดา้น Cash Flow คะ่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 

 ตั๋วบฟุเฟ่ตค์ือ ผูโ้ดยสารจ่ายจองสิทธ์ิในราคา 2,999 บาท สามารถเดินทางไดใ้นเที่ยวบินต่างๆ โดยไม่จ ากดั 21 วนั
หลงัจากวนัท่ีผูโ้ดยสารจองสทิธ์ิ ซึง่ก็คือด าเนินการจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั ทัง้นี ้ตั๋วบฟุเฟ่ตจ์ะมีกฎระเบียบ
บางอย่างในการจอง โดยเจตนาการท าตั๋วบุฟเฟ่ตเ์พื่อเป็นการกระตุน้การท่องเที่ยวในประเทศ โดยสายการบินเราอยากให้
ประชาชนทอ่งเที่ยวในประเทศและไมก่ลวัการเดินทางทางอากาศ เพราะฉะนัน้ตั๋วบฟุเฟ่ตจ์ึงเป็นเรือ่งใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท า ในเรือ่ง
ของเทคนิคอาจมีขอ้ผิดพลาดบา้งก็ขอนอ้มรบัครบั โดยประเด็นที่ไดป้ระมวลมา ไดแ้ก่ อนัดบัแรกสิ่งที่ผูโ้ดยสารไม่เขา้ใจคือ 
เรื่องการ block วนัเดินทางวนัเดียวกัน คือเวลาผูโ้ดยสารจองตั๋วบุฟเฟ่ตจ์ะไม่เหมือนการจ่ายเงินจองปกติจึงท าใหอ้าจไม่ได้
ระมดัระวงัในการจอง โดยจะไมส่ามารถจองซ า้เที่ยวบินภายในวนัเดียวกนั เพราะผูโ้ดยสารคนเดียวกนัไมส่ามารถที่จะเดินทาง
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ไปภูเก็ตวนัเดียวกันในเที่ยวบินเชา้ สาย และเย็นได ้เพราะฉะนัน้จึงมีกฎหา้มเดินทางภายในวนัเดียวกัน หรือจองเที่ยวบิน
ภายในวนัเดียวกนั หากมีการจองหลายเที่ยวบินในวนัเดียวกนัท าใหผู้โ้ดยสารมีความจ าเป็นตอ้งทิง้ตั๋ว และถา้ทิง้ตั๋ว 3 ครัง้ 
ตามกฎคือจะเสียสทิธ์ิในการจองตั๋วบฟุเฟ่ต ์เราจึงปกป้องผูโ้ดยสารโดยการไมอ่นญุาตใหจ้องในวนัเดียวกนั ซึง่ปัญหาที่เกิดขึน้
สว่นใหญ่ก็คือ บางครัง้ผูโ้ดยสารเปลีย่นใจ เช่น จองเที่ยวบินตอนเชา้ แตเ่พื่อนเดินทางเที่ยวบินบา่ย จึงเปลีย่นเป็นเที่ยวบินบา่ย 
จึงลอ็ควา่ผูโ้ดยสารไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่ตอ้งขอความกรุณาถา้เป็นวนัเดียวกนัจะอนญุาตใหท้า่นจองไดค้รัง้เดียวภายในวนั
เดียวกนั สว่นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึน้คือ code โดน block ซึ่งมีจากหลายสาเหต ุสว่นหนึ่งอาจจะเป็นที่ระบบมีปัญหาในเรือ่ง
เทคนิค และหลายส่วนมาจากการที่ไปช าระเงินแลว้เลยก าหนดเวลา ซึ่งมีการก าหนดว่าเมื่อจองตั๋วแลว้จะตอ้งจ่ายภาษี
สนามบินตามช่องทางต่างๆ  เช่น  7-11 ซึ่งบางครัง้ไปจ่ายเงินเลยระยะเวลาที่ก าหนด จึงท าใหต้ั๋วโดนล็อค แต่สามารถปลดล็อค
ไดน้ะครบั ส าหรบัท่านที่มีปัญหาเหลา่นี ้เรือ่งมี code แตไ่ม่สามารถจองได ้สามารถติดต่อสายการบินได ้ก็จะมีการแกปั้ญหา
ใหใ้นแตล่ะเคส และตั๋วบฟุเฟ่ตซ์ึ่งเป็นเรือ่งใหม ่มีเจตนาดีที่อยากใหผู้โ้ดยสารไดเ้ดินทางทอ่งเที่ยวในประเทศตามนโยบายของ
รฐับาล ซึ่งก็มีขอ้บกพร่องบ้าง จึงขอนอ้มรบัและยินดีที่จะแก้ไขครบั ก็ขอใหใ้หอ้ภัยดว้ยนะครบั เพราะเป็นเรื่องใหม่จริงๆ 
สถานการณห์ลายๆ อย่างที่เกิดขึน้ ณ ขณะนีเ้ป็นเรือ่งใหมท่ัง้สิน้ หรอืบางทา่นอาจมีค าถามเก่ียวกบัตอนท่ีจองตั๋วบฟุเฟ่ต ์แลว้
เห็นว่ามีเที่ยวบินจ านวนมาก แต่ท าไมมีการยกเลิกเที่ยวบิน หลอกกนัหรือเปลา่ หลอกใหเ้ห็นว่ามีเที่ยวบินเยอะแลว้ถึงเวลามี
เที่ยวบินนอ้ย ซึ่งเป็นเรื่องของการปรบัลดเที่ยวบิน การจดัสรรเที่ยวบินเกิดขึน้ตลอดเวลา โดยผูโ้ดยสารที่ไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนเที่ยวบินจะไดร้บัการดูแลตามปกติ มีการเปลี่ยนเที่ยวบินใหท้่าน แต่ ไม่ใช่การหลอกลวงโดยการที่เปิดเที่ยวบิน
จ านวนมากแลว้ถึงเวลายกเลิก และท าใหท้่านเสียสิทธ์ิ ซึ่งถา้มีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะไดร้บัการยา้ยเที่ยวบินตาม
เง่ือนไขเช่นเดียวกนัไม่ว่าจะใชส้ิทธ์ิของตั๋วบฟุเฟ่ต ์หรือจ่ายเงินเต็มจ านวน ก็ไดร้บัสิทธิเท่าเทียมกนั หากถามว่ามีการยกเลิก
เที่ยวบินบา้งไหม ก็มีบา้งครบัเนื่องจากสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ ซึ่งบางครัง้สายการบินอยากเพิ่มเที่ยวบิน แต่สถานการณก์าร
ทอ่งเที่ยวในประเทศยงัไม่สามารถท าได ้การเดินทางต่างๆ จึงยงัไม่ไดก้ลบัมาไดเ้รว็อยา่งที่ตอ้งการ บางครัง้จึงตอ้งดเูรื่องของ
การจดัเที่ยวบินใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการเดินทาง เพราะฉะนัน้กรณีที่เที่ยวบินมากเกินไปจึงอาจจะตอ้งลดเที่ยวบินบา้ง แต่
สามารถท าการยา้ยเที่ยวบินไดภ้ายในวนัเดียวกนั จึงขอเรยีนชีแ้จงประเด็นตา่งๆ ตามนีค้รบั 

- คุณพิสุทธิศักดิ์ (ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บรษัิท สไมลพ์อล.คอม จ ากดั): 

 แผนการเปิดเสน้ทางบินที่สนามบินสวุรรณภมูิจะเกิดขึน้เมื่อไหรแ่ละคิดวา่จะมีรายไดเ้พิ่มอีกก่ีเปอรเ์ซ็นต  ์

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 

 เนื่องจากยงัมีรายละเอียดอีกมากที่จะตอ้งเจรจากนั นอกจากแอรเ์อเชียยงัเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ทา่อากาศยานไทย ซึง่มี
รายละเอียดที่ยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้ณ ขณะนี ้เพราะทัง้ 2 บริษัทอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มูลที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานอาจมีปัญหาได ้โดยแนวคิดครา่วๆ คือ เมื่อมีตลาดตรงไหนแอรเ์อเชียก็พยายามที่จะไปดตูลาดตา่งๆ ซึง่ตลาดในประเทศ 
ส าหรบัปีนีเ้ป็นตลาดที่ส  าคญัที่สดุ เพราะฉะนัน้ถา้มีโอกาสหรอืมีช่องว่างตรงไหนที่จะเขา้ไปไดก็้พยายามที่จะฉวยโอกาสนัน้ไว ้
ดงันัน้เป็นเรือ่งของโอกาสที่พยายามจะสรา้งยอดขาย สรา้งจ านวนผูโ้ดยสารใหม้ากขึน้ ช่องทางที่สวุรรณภมูิก็เป็นตลาดหนึง่ซึ่ง
คิดวา่ยงัมีช่องว่างอยูจ่ากตลาดซึง่สว่นใหญ่เป็นสายการบิน Full Fare ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือบางกอกแอรเ์วย ์และยงัมีผูเ้ลน่
ในตลาดของสายการบินราคาประหยดัอยู่ไม่มาก จึงมีความคิดที่จะไปเปิดศูนยก์ารบินอีกที่หนึ่งที่สวุรรณภูมิ  แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้
รายละเอียดตา่งๆ คงตอ้งใชเ้วลาอีกสกัระยะหนึง่ ในการเจรจาตกลงกนัและก าหนดเป็นแผนท่ีชดัเจนจงึจะมีรายละเอียดมาแจง้
ใหท้ราบอีกครัง้ครบั 
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- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานที่ประชมุ): 

 ขออนญุาตชีแ้จงตรงนีใ้หช้ดั เพราะเกรงวา่จะเขา้ใจผิดวา่เป็นการเผยแพรข่อ้มลูเนื่องจากมขีอ้มลูออกไปเยอะเก่ียวกบั
เรือ่งนี ้สิง่ที่เกิดขึน้เป็นไปตามนโยบายของทางบรษัิท ซึง่มีการประชมุกนัและคิดวา่สถานการณเ์หลา่นีเ้ป็นการหยดุชั่วคราวของ
การด าเนินธุรกิจสายการบิน ดงันัน้เราจะไมพ่ยายามไปดิน้รนในขณะที่เราหยดุ โดยสิ่งที่เราตอ้งเตรยีมตวัคือ เมื่อเขาเริ่ม play 
เหมือนเครื่องเสยีงครบั pause ก็คือหยดุ play ก็คือเลน่ต่อ ก็จะเลน่ตอ่เพลงถดัไปเลยหรอืคา้งอยู่ตรงไหนก็เลน่ต่อ โดยสิง่ที่เรา
ตอ้งจะท าก็คือ ตอ้งเตรยีมการใหเ้กิดการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ยา่งทนัทีและเต็มรูปแบบเทา่ที่พอจะมีเวลา ตอนที่เขา pause 
กนัอยู่ เราตอ้งเตรียมตวัของเรา นั่นคือสิ่งที่นโยบายของทางบริษัท ทางกรรมการทกุท่านไดต้กลงกนัไวว้่าจะใหท้างทีมบริหาร
เตรียมการใหพ้รอ้ม เราจึงเห็นการจองตั๋วบฟุเฟ่ต ์เราจึงเห็นเรื่องต่างๆ ออกมา เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มอย่างเต็มที่ ซึ่งความพรอ้ม
ที่ว่าจะตอ้งถูกครอบคลมุไปถึงเรื่องการบินระหว่างประเทศดว้ยในอนาคต เมื่อเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถ play เพลงเราต่อเลย 
ดงันัน้เรือ่งทัง้หลายจะเกิดขึน้จากการเตรยีมการ การเตรยีมความพรอ้มซึง่อาจมีขอ้ผิดพลาดในเมื่อสกัครูท่ี่คณุสนัติสขุไดเ้รยีน 
ดงันัน้เรื่องสนามบินสวุรรณภมูิจึงเป็นเรือ่งของการเตรยีมพรอ้ม แต่ยงัไม่เป็นทางการในตอนนี ้เราไม่ไดต้อบว่า yes เพราะว่า
ผูบ้รหิารแตล่ะแหง่จะตอ้งมีการเจรจากนัอีก แต่ทา่นผูถื้อหุน้ก็เป็นเจา้ของบรษัิทของเราดว้ยจึงตอ้งแจง้ใหท้่านทราบตามความ
เป็นจรงิครบั คือยงัไมเ่ป็นทางการแตม่ีการเจรจากนัครบั ขอบคณุครบั 

- คุณพิสุทธิศักดิ์  (ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บรษัิท สไมลพ์อล.คอม จ ากดั): 

 คาดวา่ปีไหน ผลประกอบการจะมีก าไรสทุธิเป็นบวกคะ 

- คุณธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์(ประธานกรรมการบรหิาร): 

 ผมยงัคงคาดวา่ปีหนา้จะเป็นบวกเลก็ๆ ครบั 

- คุณศิริวัฒน ์วรเวทวุฒคุิณ  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

 ขอใหบ้รษัิทจดัประชมุที่นี่ตราบใดที่ยงัขาดทนุ และขอช่ืนชมผูบ้รหิารที่ยอมลดเงินเดือนรอ้ยละ 50 - 75 เพื่อน าไปช่วย
พนกังานท่ีมีเงินเดือนนอ้ย  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

 ขอบคณุมากครบั ถือวา่เป็นการมาประชุมที่อบอุ่นครบั ผมจะขออนญุาตใชเ้วลานีใ้นการกลา่วว่าสิง่ที่สายการบินเรา
ไดม้ีการท ากนัมา ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตกุารณเ์หลา่นีจ้ะเกิดขึน้กบัโลก เป็นการหยดุทัง้โลกซึ่งมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย สิ่งที่เราได้
ท าไวต้อนนีย้ืนยนัไดว้่าพนกังานของเราไม่ไดม้ีการ lay off เราพูดตัง้แต่วนัแรกว่าถา้กลบัมาเมื่อไหรจ่ะตอ้งท าไดท้นัที เพราะ
การเสียเวลาในการท่ีเอาคนออกและเอาคนกลบัเขา้มาใหม่ มาฝึกใหม่ ไม่สามารถท าไดเ้ลย เพราะฉะนัน้สิ่งที่อยากใหผู้ถื้อหุน้
เห็นใจ คือ เราตอ้งแบกตน้ทนุเอาไวห้นกัพอสมควร แต่ในขณะเดียวกนัการแบกตน้ทนุตรงนีก็้ไดร้บัความเห็นใจจากรฐับาลว่า
ในเมื่อช่วยรฐับาล ช่วยประเทศชาติแบบนี ้รฐัก็ไดม้ีการจดัวงเงินเพื่อสนบัสนนุใหส้ภาพคลอ่งทางการเงินของเราสามารถเดินไปได ้
รวมทัง้ความรว่มมือต่างๆ ที่ท่านศิริวฒันไ์ดแ้นะน าก็ช่วยลดค่าใชจ้่าย โดยบริษัทไม่ไปจดัโรงแรมใหญ่ๆ จดัตรงนีเ้ป็นสถานที่
ของบรษัิทเองและสามารถจดัไดด้ีพอสมควรซึง่ทกุอย่างเป็นเรือ่งของการบรหิารตน้ทนุ การบรหิารตน้ทนุใหย้ืนอยูไ่ดด้ว้ยความ
เหมาะสม ดว้ยเหตผุลมากที่สดุเทา่ที่จะท าได ้เพราะเราเป็นสายการบินท่ีมีช่ือเสยีงมากในเรือ่งการบรหิารตน้ทนุ นั่นคือสิ่งที่คน
ในวงการทราบว่าถา้รายไดเ้ท่าๆ กนั แอรเ์อเชียก าไรเยอะกว่า เพราะเราบริหารตน้ทนุไดด้ีและมีประสิทธิภาพสงูกว่า เรายงัคง
รกัษามาตรฐานนัน้อยู่ และก็คงจะตอ้งอดทนและรอใหม้ีคนมากด play และเราคอ่นขา้งมั่นใจ อย่างที่คณุธรรศพลฐ์พดูไปเมื่อ
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เอกสารแนบท้าย 

การชีแ้จงต่อค าถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งไม่ได้ชีแ้จงในที่ประชุม 

1. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณนุชนาถ ยงัชนะ 

1.1 การลงบัญชีรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน รับรู้เป็นปีที่เท่าใด 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการบนัทกึผลประโยชน์พนกังานทกุปี แตใ่นปี 2562 มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมโดย
การเพิ่มค่าชดเชยจาก 300 วนัเป็น 400 วนั และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวใหม่ สง่ผลให้บริษัทมีการบนัทึก
ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มเติมจ านวน 188 ล้านบาท ในปี 2562 

1.2 แอร์เอเชียมทีัง้หมดกี่ประเทศ  
ค าตอบ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไทย ญ่ีปุ่ น อินเดีย  

1.3 ปรับลดเป้าหมายจ านวนผู้โดยสาร 10.8 ล้านคน คือหลักๆ เฉพาะในประเทศใช่หรือไม่ และในปี 2562 
ผู้โดยสารในประเทศต่อต่างประเทศ สัดส่วนเป็นเท่าไหร่  
ค าตอบ เป้าหมายผู้ โดยสาร 10.8 ล้านคน เป็นจ านวนเป้าหมายผู้ โดยสารรวม ในปี 2562 สดัสว่นผู้ โดยสารใน
ประเทศตอ่ตา่งประเทศเทา่กบัร้อยละ 60 ตอ่ร้อยละ 40 

1.4 จ านวนเคร่ืองบินในปี 2562 และปี 2563 เป็นเท่าไหร่ โดยในปี 2563 มีเคร่ืองบินที่จอดเป็นจ านวนกี่ล า 
ค าตอบ ปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีจ านวนเคร่ืองบินในฝงูบินทัง้หมด 63 ล า โดยในปี 2563 มีแผนจะลดจ านวน
เคร่ืองบินเหลือ 59 ล า าายหลงัจากการทยอยคืน ทัง้นี  ้ คาดว่าเคร่ืองบินทัง้หมดจะกลบัมาบินในปี 2563 หาก
าาครัฐอนญุาตให้เปิดด าเนินการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้เร็ว รวมทัง้ประเทศรอบๆ สามารถควบคมุโรคและเปิดให้
ท าการบินระหวา่งประเทศเช่นกนั 

1.5 ในภาวะ COVID-19 ที่เศรษฐกิจแบบนี ้มีการลดเงนิเดือนพนักงานร้อยละ 75-10 กรรมการควรมี spirit ลด
ค่าตอบแทนลงมา ลดลงเพิ่มเท่าใด  
ค าตอบ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารสมคัรใจรับเงินคา่ตอบแทนลดลงจากที่ขออนมุตัิไว้เป็นจ านวนร้อยละ 15  

1.6 สถานะของการบินไทยในปัจจุบันจะมีผลต่อ AAV อย่างไร ในปี 2564 เช่น ผู้โดยสารจะเพิ่มขึน้หรือไม่  
ค าตอบ สถานะของการบินไทยในปัจจุบนัอาจจะส่งผลดีต่อ  บจ. ไทยแอร์เอเชีย เนื่องจากการบินไทยยงัไม่ได้
กลบัมาให้บริการในเส้นทางบินในประเทศ  

1.7 แนวโน้มเร่ืองราคาในไตรมาส 4/2563 และปี 2564  
ค าตอบ ส าหรับปี 2564 ราคาคา่โดยสารมีแนวโน้มปรับขึน้จากจ านวนปริมาณที่นัง่ที่ลดลงในประเทศ  

1.8 การช่วยเหลือจากภาครัฐต่อ AAV ที่ขออยู่ตอนนี ้มีประเด็นไหนบ้าง 
ค าตอบ ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ยื่นขอกู้ เงินอัตราดอกเบีย้ต ่าจากาาครัฐซึ่งขณะนีก้ าลงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณา และทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้การสนบัสนุนส่วนลดตัว๋เคร่ืองบินร้อยละ 40 
หรือไม่เกิน 1,000 บาท จ านวนทัง้ 2,000,000 สิทธิ แก่นกัท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งทางสายการบินจะได้รับประโยชน์
จากมาตรการดงักลา่ว 
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1.9 ภาวะการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง  
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็นเงินตราตา่งประเทศหลายสกลุเงิน อาทิเช่น คา่โดยสาร สญัญา
ซอ่มบ ารุง สญัญาเช่าเคร่ืองบิน เป็นต้น ดงันัน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงท าการบริหาราายใต้นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงแบบธรรมชาติ คือ จดัการให้รายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกบัรายรับให้มากที่สดุ นอกจากนีโ้ครงสร้างเงินกู้ ใน
สกุลเงินต่างๆ จะถกูปรับให้สอดคล้องกบัสกุลเงินของเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานโดยจะพิจารณาน าเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 

1.10 การลดเงนิเดือนจะยาวนานแค่ไหน  
ค าตอบ ในเบือ้งต้นการสมคัรใจลาหยดุงานโดยไมรั่บคา่จ้างจะมีไปจนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

1.11 เจ้าหนีร้ายใหญ่ (สถาบันการเงนิ) คือธนาคารอะไรและมีการเจรจาช่วยเหลืออย่างไร  
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ โดยได้มีการเจรจาขอผ่อนผนั
การช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาหนึง่กบัสถาบนัการเงินทกุราย รวมถึงมีการเจรจาวงเงินเพิ่มเตมิ
เพื่อเสริมสาาพคลอ่งกบัสถาบนัการเงินบางแหง่ 

1.12 จ านวนเคร่ืองบินทัง้หมด สัดส่วนที่เป็นของบริษัทที่ financing  
ค าตอบ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเคร่ืองบินทัง้หมด 63 ล า โดยเป็นเคร่ืองบินที่ไมไ่ด้เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน
จ านวน 21 ล า  

1.13  นายวีรยุทธ โพธารามิก มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ JAS  
ค าตอบ นายวีรยุทธ โพธารามิก เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการประจ าส านกัประธานผู้บริหารของ บมจ. จัสมิน 
อินเตอร์เนชัน่แนล 

1.14  ขอลดค่าสอบบัญชีเป็นพิเศษใช่หรือไม่  
ค าตอบ บริษัทได้ขอลดค่าสอบบัญชีเป็นพิเศษจากส านักงานสอบบัญชีแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบญัชีใหมซ่ึง่บริษัทเร่ิมน ามาปฎิบตัิในปี 2563 จึงท าให้ผู้สอบบญัชีคงอตัราคา่สอบบญัชีในอตัราเดิม  

2. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณพรชัย ธรณธรรม  

2.1 ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานประจ าปีดังต่อไปนีห้มายความว่าอย่างไร  

หน้า 192 รายการเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ (หมายเหตุที่ 17)  
ค าตอบ  หมายถึง เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีจะครบก าหนดช าระคืนาายใน 1 ปี 

หน้า 192 รายการเจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุที่ 7)  
ค าตอบ หมายถึง รายการและยอดคงค้าง รวมถึงาาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัท หรือถกู
บริษัทควบคมุ ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูา่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท 

หน้า 194 รายการก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้  
ค าตอบ หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนของกิจการ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และก่อนบวกหรือหักรายได้ 
(คา่ใช้จ่าย) าาษีเงินได้ แล้วแตก่รณี  
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 คา่ใช้จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบีย้จ่าย คา่ธรรมเนียมจ่ายธนาคาร เป็นต้น 
 รายได้ (คา่ใช้จ่าย) าาษีเงินได้ คือ าาษีที่มีความเป็นได้ที่จะประหยดัได้ (รายได้) หรือ มีความเป็นได้ที่

ต้องจ่าย (คา่ใช้จ่าย) ในอนาคต 

หน้า 194 รายการส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11.2)  
ค าตอบ หมายถึง สว่นแบง่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ของผู้ ถือหุ้นอื่น ซึง่ไมใ่ช่ AAV 

หน้า 194 รายการก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หมายเหตุ 27)  
ค าตอบ หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนในปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) เฉพาะส่วนที่เป็นของ AAV หารด้วย
จ านวนหุ้นสามญั 

หน้า 195 รายการก าไรสะสมจัดสรรแล้วและยงัไม่ได้จัดสรร  
ค าตอบ ก าไรสะสม - จดัสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย หมายถึง ทนุส ารองที่บริษัทต้องจดัสรรไว้ ต ามบทบัญญั ติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซึ่งบริษัทท ามาหาได้ทกุครัง้ที่ท า
การจ่ายเงินปันผล จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนทนุของบริษัทและไม่สามารถ 
น าไปจ่ายเงินปันผลได้  

2.2 ท าไมหุ้นปี 2562 ซึ่งยงัไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงขาดทุนมาก  
ค าตอบ ส าหรับปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จ านวน 41,551.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เช่นเดียวกนักบั
ปริมาณผู้โดยสารในปี 2562 ที่เติบโตร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 22.1 ล้านคน ในขณะที่ค่าโดยสารเฉลี่ยคงที่ สาเหตมุาจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ชะลอความต้องการทอ่งเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวจีน 
รวมถึงจากการแข็งคา่ของเงินบาทเมื่อเทียบกบัคา่เงินในามูิาาค อยา่งไรก็ตามต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ทัง้สิน้ 41,658.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังาน ตาม
จ านวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ ผนวกกบัการบนัทกึรายการพิเศษจากหนีส้ินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที่
เปลี่ยนแปลงตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนีค้่าบริการในสนามบินและลานจอดเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการขยาย
จ านวนเที่ยวบิน 

3. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณสินโชค พิริโยทัยสกุล 

3.1 จากข่าว AirAsia ของบริษัทแม่ที่มาเลเซียมีปัญหาสภาพคล่องมีผลกระทบเกี่ยวกับ AAV หรือไม่  
ค าตอบ ไมม่ีผลกระทบ 

3.2 จากรายการ Perspective คุณธรรศพลฐ์ ให้สัมภาษณ์เร่ืองปีนีบ้ริษัทซือ้ล็อคราคาน า้มันสูงไว้ในขณะที่
น า้มันราคาถกูเราก็ได้ล็อคราคาไว้เช่นกัน สอบถามว่าเราได้ล็อคราคาน า้มันต ่าไว้เพียงพอถงึไตรมาสไหน  
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายการปอ้งกนัความเสี่ยงจากราคาน า้มนัอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่อชะลอ
ผลกระทบของความผนัผวน บจ. ไทยแอร์เอเชีย อยูร่ะหวา่งเจรจาปรับสดัสว่นการช าระการประกนัความเสี่ยงน า้มนั
ลว่งหน้าเพื่อลดผลกระทบการด าเนินงานของบริษัท โดยในปีนีส้ าหรับปี 2563 ได้ประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนัดิบเบรนท์
เฉลีย่อยูท่ี่ 61.4 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่บาร์เรล 
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3.3 เงิน soft loan ที่มีสิทธิจะได้เป็นเงินจากทางรัฐบาลหรือจากธนาคาร ถ้าเป็นเงินของธนาคารเป็นไปได้
หรือไม่ที่ รัฐบาลจะอนุมัติแต่ธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้หรือปล่อยกู้แต่ละรายไม่ได้ตรงตามที่ขอ  
ค าตอบ อยูร่ะหวา่งการเจรจาและรอนโยบายจากรัฐบาลในรายละเอียด 

3.4 จากแผนการลดรายจ่ายในปัจจุบัน หากยังไม่เปิดน่านฟ้าถึงปลายปี มีสิทธิลุ้นให้ไม่ต้องขาดทุนในส่วน
ของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้หรือไม่  
ค าตอบ บริษัทไมส่ามารถให้ทิศทางและประมาณการผลการด าเนินงานในระยะสัน้ท่ีต ่ากวา่ 6 เดือน 

4. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณณัฐวุฒ ิแวดวงธรรม 

4.1 อยากให้เล่าภาพการแข่งขันของสายการบิน Low Cost หลังจากนีว่้ายงัมีการ dump ราคาหรือไม่อย่างไร  
ค าตอบ เนื่องจากสาาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่ละบริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ดงันัน้การด าเนินธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริษัทในอตุสาหกรรมการบินคาดว่าน่าจะมีความเป็นเหตุ
เป็นผลมากขึน้ 

4.2 โปรโมชั่นของทางแอร์เอเชียเป็นการ dump ราคาหรือไม่ 
ค าตอบ เป็นการกระตุ้นความต้องการการเดินทางในประเทศ 

4.3 ราคาตั๋วเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ และพ้นจุด break even หรือไม่     
ค าตอบ เป็นราคาที่สามารถแขง่ขนัได้และมีเหตผุล ซึง่ท าให้เห็นวา่จะสามารถท าการบินได้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

5. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณยิ่งลักษณ์ นิธิภญิโญเลิศ 

5.1 ขออัพเดทสถานะการขอความช่วยเหลือเร่ืองเงนิกู้จากรัฐบาลตามที่ขอไป 
ค าตอบ ขณะนีก้ าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากทางรัฐบาล 

5.2 มีเลิกจ้างพนักงานหรือไม่  
ค าตอบ ปัจจบุนัยงัไมม่ีการเลกิจ้างพนกังาน 

6. ค าถามจากผู้ถอืหุ้น บริษัท สไมล์พอล.คอม จ ากัด 

ท าไมคณะกรรมการถงึไม่มีการลดเงนิค่าเบีย้ประชุมและเงนิรายเดือนเหมือนพนักงาน  
ค าตอบ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารสมคัรใจรับเงินคา่ตอบแทนลดลงจากที่ขออนมุตัิไว้เป็นจ านวนร้อยละ 15  

7. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณภทัชาณาภร รัตนไชยด ารง 

7.1 Processing fee ถ้าซือ้ตั๋วหลายใบพร้อมกัน Processing fee เป็น 1 ครัง้รวมกันได้หรือไม่ และปัจจุบัน 
Processing fee เป็นต่อตั๋วหรือต่อใบ  
ค าตอบ Processing fee มีให้ผู้ โดยสารเลอืกจ่ายหลายรูปแบบดงันี ้

 ช าระผา่นช่องทางหกับญัชีธนาคารทางอิเลคโทรนิก เก็บคา่บริการ 70 บาทตอ่ 1 ใบจอง 
 ช าระผ่านช่องทาง counter service และ digital payment เช่น ATM เก็บค่าบริการ 70 บาทต่อ

ผู้ โดยสาร 1 คน 
 ช าระผา่นบตัรเครดิตและบตัรเดบิต เก็บคา่บริการ 120 บาทตอ่ 1 เที่ยวบินตอ่คน 
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7.2 Processing fee เป็นรายได้ของ AAV หรือไม่  
ค าตอบ เป็นรายได้ในสว่นของบริการเสริม (Ancillary Services) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

7.3 ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ teleport ที่ร่วมกับ triple i ยงัคงร่วมอยู่หรือไม่  
ค าตอบ ยงัคงด าเนินธุรกิจร่วมกนัตามปกติ 

7.4 เข้าจีน 1 สายการบิน 1 ประเทศ แสดงว่าแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ที่เหมาเคร่ืองบินเข้าจีนใช้สิทธิของแอร์เอเชีย 
หรือไม่ 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นคนละสายการบินและด าเนินงานแยกกนั โดย บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย มีการด าเนินการบินในเส้นทาง DMK-NKG าายใต้นโยบาย 5-1 

8. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณพลเทพ วงษ์นาค ผู้รับมอบฉันทะจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 

8.1 บริษัทมีแผนในการเข้าถงึแหล่งเงนิทุนอย่างไร ต้องปรับโครงสร้างทางการเงนิหรือเพิ่มทุนหรือไม่ ในภาวะที่  
 หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ที่ครบก าหนดาายใน 1 ปี เทา่กบั 1.2 พนัล้านบาท  
 คา่เช่าเคร่ืองบินปีละ 5.4 พนัล้านบาท ในขณะท่ีเงินสดในมือ ณ มี.ค. 63 เทา่กบั 6.4 พนัล้านบาท  
 หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้รวมเทา่กบั 35.4 พนัล้านบาท  
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการเจรจากบัผู้ ให้เช่าเคร่ืองบินทกุรายในการผ่อนผนัการจ่ายค่าเช่าในช่วงเวลาหนึ่ง 
รวมถึงมีการเจรจากับสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศทุกรายในการขอผ่อนผันการช าระเงินต้น และ/หรือ
ดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ รวมถึงมีการเจรจาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสาาพคลอ่งกบัสถาบนัการเงินบางแห่ง ซึ่ง
บริษัทคาดวา่สามารถรับมือกบัสถานการณ์ปัจจบุนัได้ 

8.2 การเจรจายดืหนีแ้ละแก้ไข covenant มีความคืบหน้าอย่างไร 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับความช่วยเหลอืในการผอ่นผนัการจ่ายคา่เช่ากบัผู้ให้เช่าเคร่ืองบิน และการขอผ่อนผนั
การช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งกบัสถาบนัการเงินเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
มีความสมัพนัธ์อนัดีมายาวนาน 

8.3 Cash burn เดือนละ 700 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดย TRIS เมื่อ เม.ย. 63 ตัวเลขที่แท้จริงอยู่เดือนละเท่าไหร่  
ค าตอบ ตวัเลขดงักลา่วเป็นความเห็นของ TRIS บนสมมติฐานที่ไม่มีการด าเนินการบินใดๆ แต่เมื่อบริษัทสามารถ
เปิดด าเนินการบินาายในประเทศตัง้แตเ่ดือนพฤษาาคม 2563 เป็นต้นมาท าให้ตวัเลขดงักลา่วทยอยลดลง 

8.4 แผนการลดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าไหร่ 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ รายการที่เป็นไปได้ โดยตัง้เป้าหมายว่าจะลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รวมถึงการเจรจาขอปรับเทอมการจ่ายเงิน และต่อรองราคากับคู่ค้าที่มี
ความสมัพนัธ์อนัดีมายาวนาน 

8.5 ปกติอัตราการใช้เคร่ืองบินอยู่ที่ 12 ชั่วโมง/วัน/ล า ปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด และ Load Factor ปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด  
ค าตอบ ปัจจุบนัอตัราการใช้เคร่ืองบินต่อล าอยู่ที่ประมาณ 8-9 ชัว่โมง ต ่ากว่าเดิมที่ 12 ชั่วโมงกว่าๆ เนื่องจาก
เที่ยวบินต่างประเทศที่มีชั่วโมงบินยาว ยงัไม่สามารถท าการบินได้ รวมถึง red-eye flight ที่มีเฉพาะในเส้นทาง
ตา่งประเทศ 
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9. ค าถามและความคิดเห็นจากผู้ถอืหุ้นคุณวุฒศัิกดิ์ สาแล 

9.1 ทาง AAV ได้วัดความพึงพอใจระบบ AVA หรือไม่อย่างไร ด้วยเสียงตอบรับของผู้โดยสารระบบ AVA คุย
ไม่รู้เร่ือง เหตุใดจึงยกเลิก call center โดยไม่ส ารวจความเห็นของผู้โดยสาร 
ค าตอบ สายการบินแอร์เอเชียได้น า AVA มาใช้ด้วยเหตผุลหลกัที่จะสามารถให้บริการลกูค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
และลกูค้ายงัสามารถด าเนินการต่างๆ ผ่าน AVA ได้โดยตรงเช่น จองตัว๋ เปลี่ยนเที่ยวบิน เป็นต้น โดย AVA เป็น
ระบบ AI ที่จะมีการเรียนรู้ และเพื่อพฒันาให้ AVA สามารถให้บริการได้ดีโดยเร็วยิ่งขึน้ สายการบินมีทีมงานที่คอย
พฒันาการเรียนรู้ให้กับ AVA ในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือต่างๆ ในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา (เปลี่ยนเที่ยวบิน เก็บวงเงินเครดิต) นอกจากนี ้หลงัจากการใช้งาน 
AVA เสร็จสิน้ จะมีการท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ AVA เพื่อให้สายการบินเข้าใจ
ผู้บริโาคเก่ียวกบั AVA ได้ดียิ่งขึน้และพฒันาตอ่ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโาค 

9.2 เหตุใดฝ่ายเลขาไม่ให้รายงานประจ าปีแก่ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นบางท่านไม่สะดวกในการดาวน์โหลดอ่าน  
ค าตอบ บริษัทมีนโยบายลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทัง้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพ์และการ
จัดส่ง บริษัทจึงมิได้น าส่งรายงานประจ าปีฉบับรูปเล่มแก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้จดัเตรียมรายงานประจ าปีฉบบัรูปเลม่ไว้ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดผ่าน
ช่องทาง QR Code หรือ Website โดยผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่แจ้งความประสงค์ขอรับได้กบัทางบริษัท 

9.3 ในนามผู้ถือหุ้นขอเป็นก าลังใจให้แอร์เอเชียฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนีใ้ห้ได้ ท้ายที่ สุดขอเป็นก าลังใจให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงานของแอร์เอเชียทุกท่าน  
ค าตอบ บริษัทขอขอบคุณส าหรับก าลงัใจที่ผู้ ถือหุ้นมีให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้มี
คณุาาพและมีประสทิธิาาพดียิ่งขึน้ 

10. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ 

10.1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสายการบินจะด าเนินงานยงัไงในวิกฤตการณ์และสภาพธุรกิจในปัจจุบันนี  ้ 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะ
ด าเนินการปรับเที่ยวบินตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ทัง้นี ้ในช่วงคร่ึงปีหลงั
บริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มเส้นทางการบินในประเทศให้มีมากยิ่งขึน้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
าาครัฐและปริมาณความต้องการของผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงเปิดเส้นทางบินข้ามามูิาาค อาทิ เชียงใหม่สูห่วัหิน
และอดุรธานี สูห่วัหิน อีกทัง้สร้างโอกาสขยายฐานลกูค้าในฐานปฏิบตัิการบินใหมท่ี่ทา่อากาศยานสวุรรณามูิ รวมถึง
เช่ือมตอ่กบัสายการบินอื่นเพื่อสง่ตอ่ผู้ โดยสารทัง้เส้นทางในประเทศและระหวา่งประเทศในามูิาาคเอเชีย  

10.2 แนวทางการลงทุนเพิ่มของสายการบินที่จะรองรับผู้โดยสารในอนาคต 
ค าตอบ จากสถานการณ์ปัจจบุนั บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยงัคงชะลอการลงทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทมีความพร้อมที่จะ
ลงทนุเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางที่มากขึน้เมื่อสถานการณ์กลบัมาเป็นปกติ 

11. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณเศวตฉัตร เผือกเทศ   

11.1 อัตราส่วนก าไรในแต่ละบริการมีอัตราส่วนเท่าไหร่บ้าง ณ ปัจจุบัน  
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ค าตอบ ตัง้แตเ่ดือนพฤษาาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เร่ิมเปิดด าเนินการบินาายในประเทศ ซึ่งผลตอบรับเป็นที่
พอใจ และสามารถท าอัตราก าไรที่เกินกว่าต้นทุนผันแปรได้ จึงท าให้บริษัทสามารถทยอยเพิ่มความถ่ีเที่ยวบิน
าายในประเทศได้อยา่งตอ่เนื่อง 

11.2 อาคารที่อยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศเป็นของ AAV หรือไม่ ถ้าใช่มีแผนจะท าอาคารนัน้เป็นอะไร  
ค าตอบ จากค าถามของผู้ ถือหุ้นทางบริษัทมีความเข้าใจว่าเป็นอาคารที่ บจ.ไทยแอร์เอเชีย เช่าพืน้ที่กับ บมจ.      
ท่าอากาศยานไทย ซึ่งใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายสินค้าและบริการบนเคร่ือง รวมทัง้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
บคุลากราายในองค์กร  

12. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณอนิรุทธ์ิ แก้วฟ้า  

Softloan ได้รับความช่วยเหลือหรือยงั  
ค าตอบ ปัจจบุนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากทางรัฐบาล 

13. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณนรินทร์ ชุมภ ู 

ค่าตั๋วโดยสารส าหรับที่ น่ังในยุค New normal ในอนาคตคจะมีการปรับราคาขึน้จากเดิมหรือไม่ ถ้ามีจะปรับขึน้
มากน้อยเท่าไหร่  

ค าตอบ ราคาค่าโดยสารมีแนวโน้มปรับขึน้จากจ านวนปริมาณที่นัง่ที่ลดลงในประเทศซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์และ
อปุทาน  

14. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นคุณสมบัติ ชื่นบรรลือสุข  

14.1 ถ้าสถานการณ์ COVID-19 แย่ บริษัทมีมาตรการอย่างไร แล้วถ้าดีมีมาตรการอย่างไร  
ค าตอบ ในช่วงสถานการณ์ที่ยากล าบาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามรักษาสถาพคลอ่งโดยการลดค่าใช้จ่ายและ
ระงบัการลงทนุท่ียงัไมจ่ าเป็นไว้ก่อน ในทางกลบักนัหากสถานการณ์กลบัมาเป็นปกติ ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก็จะ
เพิ่มเส้นทางการบินและความถ่ีของเที่ยวบินให้สอดคล้องกบัความต้องการในตลาด  

14.2 บริษัทมีโอกาส ควบรวมกิจการ/เพิ่มทุน/เป็นพันธมิตรกับภมิูภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ หรือไม่  
ค าตอบ บริษัทไมส่ามารถให้ข้อมลูดงักลา่วที่เป็นการคาดการณ์ของเหตกุารณ์ในอนาคตได้ 

15. ค าถามและความคิดเห็นจากผู้ถอืหุ้น Mr. BASANT KUMAR DUGAR 

15.1 บริษัทพัฒนาอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) จาก 0.53 เท่า เป็น 1.33 เท่า ได้อย่างไร 
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เจรจาเพื่อขอผอ่นผนัการช าระหนีท้ี่ถึงช าระาายในหนึ่งปีออกไป ซึ่งจะท าให้อตัราสว่น
ดงักลา่วดีขึน้ 

15.2 ขอให้บริษัทน าส่งรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกรายผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส รวมทัง้เพื่อให้มูลค่าทางการตลาดของ
บริษัทสูงขึน้   
ค าตอบ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นเอกสารแนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัเต็มซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ผ่านทาง QR CODE ที่ปรากฎอยู่บนหนงัสือเชิญประชุมแบบย่อที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ผ่านบริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) รวมทัง้สามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัท หรือ
สามารถติดตอ่ขอรับเอกสารประกอบการประชมุฉบบัรูปเลม่ได้ที่บริษัท 
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15.3 ขอแสดงความยนิดีกับ AAV ที่ได้เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยนื (THSI) เป็นครัง้แรก  

15.4 บริษัทสามารถมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET CLMV หรือไม่ 
ค าตอบ บริษัทยงัมีคณุสมบตัิไมค่รบตามแนวทางการคดัเลอืกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดชันี SET CLMV     

15.5 AAV ได้รับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีจากการประเมินของ IOD ในระดับดีเลิศ (ยอดเยี่ยม) 

15.6 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรเงนิสดอยู่ในระดับต ่า (ยอดเยี่ยม)  

15.7 บริษัทมีกระแสเงนิสดรับจากการด าเนินงานเป็นบวก (ดีมาก)  

15.8 ขอให้บริษัทส่งผู้บริหาร ได้แก่ คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และคุณสันติสุข คล่องใช้ยา เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตร Business Competitiveness Course ที่สถาบัน IMD Lausanne ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ 
ค าตอบ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้ บริหารเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าโดยจะน าค าแนะน าของท่านผู้ ถื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาตอ่ไป 

15.9 ขอให้บริษัทเสนอ longevity Package (vitalLife) ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์แก่กรรมการทุกท่าน 
ค าตอบ บริษัทขอขอบคณุส าหรับค าแนะน าโดยจะน าค าแนะน าของทา่นผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

15.10 ขอให้บริษัทเสนอ vitalLife Bonus ในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราการเติบโตก าไรสุทธิแก่กรรมการทุกท่าน 
ค าตอบ บริษัทขอขอบคณุส าหรับค าแนะน าโดยจะน าค าแนะน าของทา่นผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

15.11 AAV มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) สูงขึน้จาก 0.16 เท่า เป็น 2.35 เท่า (ดี) 

15.12 บริษัทมีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานที่สูงขึน้ (ดี) 

15.13 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรเงนิสดลดลงจาก 3.7 เท่า ในปี 2561 เป็น 2.14 ในปี 2562  (ดี)  

15.14 บริษัทมียอดขายสูงขึน้จาก 38,904 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 40,180 ล้านบาท ในปี 2562 (ดี)  

15.15 ขอให้บริษัทจัด Roadshow เพื่อน าเสนอจุดแข็ง (Strengths) ของบริษัท 
ค าตอบ บริษัทมีการน าเสนอผลการด าเนินงานให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี เป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอในรูปแบบของการ
ประชมุสรุปผลการด าเนินงาน การพบนกัลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตามกิจกรรมในเว็ปไซต์ของบริษัทในสว่น
ของกิจกรรมของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

16. ค าถามจากผู้ถอืหุ้นนายไกรวัลย์ คทวณิช 

16.1 กรณี case ก่อนที่จะมีระบบเอวา หากการติดต่อสุดท้ายที่ได้รับจากสายการบินแอร์เอเชียได้ระบุว่าขอ
เวลาเพิ่มเน่ืองจากรอหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องแจ้งกลับ ดังนัน้จะมีช่องทางในการติดตามเร่ืองค้าง
หลายปี (โดยไม่รับเร่ืองใหม่) อย่างไร โดยที่ไม่ต้องสร้างภาระให้ลูกค้ารือ้เร่ิมใหม่กับเอวา (ยกเว้นเร่ืองใดๆ 
ที่เกิดขึน้หลังจากการมีเอวาเท่านัน้)  
ค าตอบ ระบบการจดัการปัญหาจะเป็นรูปแบบเดียวกนัคือ ผู้ โดยสารสง่เร่ือง (Case) และระบบจะสร้างหมายเลข
อ้างอิงของ Case ขึน้มาไว้ให้ผู้ โดยสารใช้ในการติดตาม และจะมีสถานะของ Case เพื่อบอกให้ผู้ โดยสารได้รับทราบ 
กรณีที่ Case ได้รับการจดัการเรียบร้อยแล้ว จะขึน้ สถานะว่า Closed ซึ่งหากผู้ โดยสารมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ
ติดตอ่ใหมโ่ดยเปลี่ยนจากการใช้อีเมลมาเป็นการสอบถามผ่านหน้าระบบรับเร่ืองของ AVA ทัง้นี ้สายการบินได้น า 
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AVA เข้ามาเพื่อจดัการหมวดหมู ่เพื่อให้สายการบินสามารถเห็นทกุข้อร้องเรียนที่ผู้ โดยสารได้ท าการติดต่อเข้ามาไม่
วา่จะผา่นช่องทางใดซึง่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ โดยสาร รวมถึงเพื่อให้มัน่ใจวา่ ไม่ว่าผู้ โดยสารจะติดต่อ
ผา่นช่องทางใด ข้อมลูทกุอยา่งที่ได้ติดตอ่หาสายการบินจะปรากฎขึน้ทัง้หมด ท าให้รู้ว่าสถานะการติดต่อทกุครัง้อยู่
ในขัน้ตอนไหน และได้ด าเนินการอะไรไปแล้ว 

16.2 เกี่ยวกับการประชุมหนังสือเชิญประชุมมี 2 แบบ ฉบับย่อ และฉบับเต็ม ปรากฏว่า AAV ไม่ได้ระบุมาตรการ 
COVID และข้อมูลเกี่ยวกับการจ ากัดที่ น่ัง การไม่มีไมค์ และการต้องช าระค่าจอดรถลงในฉบับที่ ผู้ถือหุ้น
ได้รับจาก TSD ทางไปรษณีย์ AAV จะรับผิดชอบอย่างไร  
ค าตอบ บริษัทได้น าสง่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแบบย่อให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดใน
สว่นของวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการแบบย่อซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุการลดใช้กระดาษและลดคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัเตม็ อยา่งไรก็ตามผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัเต็มซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึง
มาตรการตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้เป็นพิเศษส าหรับการจดัประชมุครัง้นีอ้นัเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านทาง 
QR CODE หรือ website ของบริษัท หรือสามารถติดตอ่ขอรับเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัเต็มได้ที่บริษัท 
ตามข้อความที่ปรากฎอยู่ท้ายหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทขออายัในความไม่สะดวกที่
เกิดขึน้และขอขอบคณุส าหรับค าแนะน าที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้แจ้งมายงับริษัทและจะพิจารณาด าเนินการเพื่อน าไปพฒันา
คณุาาพการจดัประชมุครัง้ตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้  

16.3 เกี่ยวกับการด าเนินงาน ในส่วนที่สายการบินมีมาตรการรองรับความเสียหายที่ เกิดขึน้จากสถานการณ์
โรคระบาดนีซ้ึ่งทุกคนรับสภาพแล้ว แต่ส าหรับการเปลี่ยนแปลงก าหนดการหรือเงื่อนไขหลังจากการเลื่อน
ที่เป็นการเยยีวยาแล้วก็ไม่ยุติธรรม เสมือนว่าที่ได้เยยีวยานัน้ยกเลิกโดยเฉพาะว่ากรณีที่ ผู้โดยสารรับการ
เยยีวยาตามวิธีที่สายการบินก าหนดขึน้เองแล้วมิใช่สิ่งที่ ผู้โดยสารคิดขึน้มาแต่เม่ือสายการบินเปลี่ยนแปลง
ไปมากกว่า 3 ครัง้ จะรับผิดชอบความสับสนวุ่นวายนีอ้ย่างไร ไม่ใช่ทักท้วงมาตรการแต่เป็นเร่ืองของการ
เปลี่ยนไปมาในภายหลังบ่อยเกินงาม  
ค าตอบ ปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจยงัไมอ่ยูใ่นช่วงปกติ ทางสายการบินต้องมีการปรับเปลี่ยนการบินให้เหมาะสมกบั
ความต้องการและใช้ประสทิธิาาพของเคร่ืองบินและลกูเรือออกมาใช้ให้สงูที่สดุ รวมถึงตารางบิน (slot) ในช่วงหน้า
ร้อนของปี 2563 ต้องมีการขอใหม่ ในบางครัง้ได้รับการอนุมัติ  บางครัง้ไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากความหนาแน่นใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เพราะทกุสายการบินน าเคร่ืองมาใช้บินในประเทศช่วง Day-time ทัง้หมด รวมถึงเวลาการเปิด
ปิดสนามบินยอ่ยหลายๆ แหง่ยงัมีเวลาการด าเนินงานที่สัน้กว่าปกติในแต่ละวนั และประกาศมาเป็นเดือนต่อเดือน 
ท าให้การขอตารางบินยาวๆ ยังไม่สามารถท าได้โดยง่าย จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ แต่จะดีขึน้เร่ือยๆ 
เพราะนโยบายาาครัฐเร่ิมนิ่งมากขึน้ ทัง้นโยบายระดบัประเทศและจงัหวดั 

16.4 ตามที่คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ชีแ้จงเร่ืองตั๋วบินบุฟเฟต์ หากเป็นกรณีที่ท าถกูต้องตามเงื่อนไขครบถ้วนแต่
ขดัข้องทางเทคนิคดังเช่นที่คุณสันติสุขแจ้ง สายการบินมีกระบวนการรับผิดชอบเยยีวยาหรือไม่  
ค าตอบ สายการบินพร้อมรับผิดชอบ หากปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้จากความผิดพลาดทางเทคนิค และท าให้ผู้ โดยสาร
ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ โดยสารที่สง่เร่ืองเข้ามาตามช่องทางที่สายการบินจดัเตรียมไว้ สายการบินได้ท าการ
หาสาเหตแุละแก้ไขเป็นรายกรณีไป 
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16.5 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่มีการย้ายผู้โดยสารให้ดังเช่นที่คุณสันติสุขแจ้ง แต่หากเปลี่ยนแปลง
ซ า้ซ้อนกลับไปกลับมา สายการบินได้ค านึงถงึหรือไม่ว่าผู้โดยสารอาจไม่สามารถส ารองก าหนดการส่วนตัว
ของตนเพื่อเดินทางได้อีกต่อไป   
ค าตอบ สายการบินค านึงถึงก าหนดการเดินทางของผู้ โดยสารเสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้
สายการบินต้องมีการเปลีย่นแปลงตารางการบินเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตา่งๆ ทัง้นี ้หลงัจากเดือนกนัยายนเป็น
ต้นไป สายการบินคาดวา่จะสามารถท าการบินได้ตามที่เปิดขายในระบบเพื่อให้ผู้ โดยสารได้รับผลกระทบน้อยที่สดุ 

16.6 วาระที่ 9 การท า e-meeting นี ้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีค าถามสามารถมองเห็นผู้ที่ถามและกรรมการที่ตอบ
เพื่อน าไปพิจารณาลงมติในขณะนัน้ผ่านจอภาพของตนได้หรือไม่  
ค าตอบ จากการสอบถามรายละเอียดระบบที่ใช้ส าหรับการจัดประชุมแบบ e-meeting ณ ปัจจุบัน ผู้ เข้าร่วม
ประชุมจะไม่สามารถมองเห็นผู้ เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่ถามค าถาม แต่จะสามารถดูค าถามผ่านระบบได้ แต่
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะสามารมองเห็นกรรมการที่ตอบค าถามเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
ทัง้นี ้การจัดประชุมแบบ e-meeting ระบบจะสามารถยืนยันตัวตนของผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้ 

16.7 วาระที่ 8 เหตุใด AAV จึงไม่แสดงตารางเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ง่ายต่อการ
พิจารณา  
ค าตอบ บริษัทไม่ได้จัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการยงัคงเป็นอตัราเดิม
ตัง้แตปี่ 2559  

ค าถามจากผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล หรือแจ้งไม่ชดัเจน 

17. ความเห็นแง่ลบทางออนไลน์ ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์บริษัท มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
ค าตอบ ความเห็นแง่ลบทางออนไลน์สายการบินมีทีมงานท่ีคอยติดตามเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาพร้อมทัง้ประสานงานเพื่อ
การแก้ปัญหาของลกูค้า นอกจากนีย้งัมีการตอบกลบัในกรณีที่ลกูค้าต้องการความช่วยเหลือเพื่อลด negative sentiment 
ดงักลา่ว และปกติสายการบินจะสบืค้นเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตขุองปัญหาที่แท้จริงตวัอยา่งเช่น  
1) การติดต่อสายการบินแอร์เอเชียต้องท าผ่าน AVA และลกูค้าด าเนินการต่างๆ ผ่าน AVA ท าได้ยาก สายการบินจึงได้
จดัท าคูม่ือและวิธีการคยุกบั AVA แยกเป็นเร่ืองตามที่ลกูค้าสว่นใหญ่ต้องการด าเนินการผ่าน AVA เช่น การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินผา่น AVA การเก็บวงเงินเป็น credit โดยเผยแพร่ออกไปในทกุช่องทาง social media ของแอร์เอเชีย  
2) ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน unlimited pass แอร์เอเชียได้ออกแถลงการณ์ชีแ้จงสาเหตขุองปัญหาและวิธีแก้ไขที่ทาง
สายการบินเตรียมด าเนินการให้ลกูค้า เผยแพร่ทาง social media เพื่อให้ลกูค้าเข้าใจอยา่งชดัเจน 

18. ฝูงบินลดเหลือ 59 ล า คาดว่าสิน้ปีใช้บินกี่ล า   
ค าตอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้จ านวนเคร่ืองบินที่ใช้ในการปฏิบตัิการบิน ณ 
ปัจจุบนั มีทัง้หมด 25 ล า แต่หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะเพิ่มจ านวนเคร่ืองบินมากขึน้เพื่อให้
สอดคล้องกบัความต้องการ  

19. อยากทราบการเพิ่มฐานการบิน (Hub) ไปที่สนามบินสุวรรณภมิู มีข้อดีอย่างไร  
ค าตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้ จากผู้ โดยสารท่ีมีความต้องการเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน แตม่ีความสะดวกสบายในการใช้สนามบินสวุรรณามูิมากกวา่สนามบินดอนเมือง  
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20. มีการให้ข่าวจากสายการบิน Thai Viet Jet เกี่ยวกับไทยแอร์เอเชียว่าอาจจะประสบปัญหาการบริหารต้นทุนที่
เพิ่มขึน้ 
ค าตอบ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถให้บริการด้วยต้นทุนที่ต ่ากว่าสายการบินอื่นในประเทศไทย และในระดบั
ต้นทนุท่ีนา่พอใจเมื่อเทียบกบัผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดัรายอื่นทัว่โลก 

21. เบตงไปได้หรือไม่ 
ค าตอบ เบตงยงัไมส่ามารถไปได้เนื่องจากรันเวย์ยาวไมพ่อส าหรับเคร่ืองบินรุ่น A320  

22. เกาะสมุย เรือเฟอร่ียงัท าอยู่หรือไม่  
ค าตอบ สายการบินไทยแอร์เอเชียยงัคงจ าหน่ายบตัรโดยสารรถและเรือรับส่งจากสนามบินไปยงัจุดหมายปลายทางที่
เกาะสมยุ 

23. ข้อมูลการจัดการโดย AVA นัน้เป็นตัวเลขของทัง้ Group หรือเฉพาะจากลูกค้าในประเทศไทย  
ค าตอบ เป็นการเก็บข้อมลูเฉพาะลกูค้าในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 

เอกสารแนบ 1



เอกสารแนบ 3 

 1    

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)   59 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A. 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 56/2556 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 2/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford 

University 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. น า้ตาลบรีุรัมย์ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2561 - 2563  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. น า้ตาลบรีุรัมย์ 

2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(6 บริษัท) 
 

 

 

 

 

 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทางคณุวฒุด้ิานการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ และการจดัการกองทนุ/ 
ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลัน่กรองและคดัเลอืก
ผู้ประกอบการท่ีขอรับการสนบัสนนุ 
(ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา คณะกรรมการการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ – แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ 
(ประเทศไทย) 

2561 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน่ 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2561 - 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร์ แบรนด์ 

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
เชียงใหม ่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 

2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการด้าน
การตลาดและประชาสมัพนัธ์และ
กรรมการอิสระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2548 - 2560 
กรรมการและประธานคณะท างานด้าน
ธุรกิจการเงิน 

หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย 

2551 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคม ไทย – ญ่ีปุ่ น 

2553 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร 
สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิง
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553 - 2560 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 
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2558 - 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงพาณิชย์ 

2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่
ประเทศไทย (ธสน) 

2556 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นวา่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น   
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทนุ ด้าน
กลยทุธ์ และการบริหารจดัการ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอยา่งดีและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใน
การให้ความเห็นส าคญัได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบ ริษัทอีก
วาระหนึง่   
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นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสือรับรอง)  

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  28 ธนัวาคม 2560 

อายุ (ปี)   62 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.12 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 144/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Statement For Directors รุ่นท่ี 11/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน และการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2562 - 2563 ที่ปรึกษา บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2561 - 2563 กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2550 - 2561 ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2557 - 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่ม)ี 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่ม)ี 

- - - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

                                                           
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสัมพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์จาก
การเป็นผู้บริหารระดบัสงูภายในองค์กรซึง่ท าให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินป็นอยา่งดี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญ
ด้านวิศวกรรมและการบริหารจดัการ ที่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้บรรลเุป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
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นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรับรอง)  

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 27 ธนัวาคม 2560 

อายุ (ปี)  46 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.0041 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 254/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 7/2561 ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

 เข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (Continuing Professional Development 
(CPD)) ประจ าปี 2563 จ านวน 50.3 ชัว่โมง 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่ม)ี 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ พบัลชิช่ิง 

2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ แอคทีฟ  

2560 กรรมการ บจ. อิน พบัลชิช่ิง 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ โฮลดิง้ส์ 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลชิช่ิง 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นวา่ นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน และเป็นผู้ที่
เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งท าให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินป็นอย่างดี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลเุป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่ 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุ ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

       ทัง้นี ้การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงักลา่วต้องปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั  
ในขณะนัน้ หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุในที่ประชมุแหง่เดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติ
ไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

 ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจดัสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

         ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
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 ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ  

2. องค์ประชุม  

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

3. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

4. เงนิส ารอง 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน 

5. วิธีการเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้  

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนที่แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท  

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท  

7. คะแนนเสียง 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด      
ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
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 (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ) การเลกิบริษัท 

 (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

1. วาระทัว่ไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

-  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ 
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

-  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือ
ระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการนบัคะแนน
เสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสยีงได้) 

2. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียง
ตอ่ไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยไมจ่ าเป็นต้องลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Voting) 
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3. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

4. ส าหรับวาระที่ 7 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง  

5. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนบัคะแนนเสียงของวาระ
นัน้ๆ เสร็จสิน้ 
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ขัน้ตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  
ของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โปรดด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชมุผา่น Web browser ให้เข้าไปท่ี https://app.inventech.co.th/AAV104321R/  

หรือสแกน QR Code นีเ้พื่อเข้าสูร่ะบบ   
 
 
โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2564 จนถึงวนัท่ีการประชมุเสร็จสิน้  

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 6.1) 
3. เมื่อกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้วให้เลอืก “ฉนัยอมรับเง่ือนไข” โดย Click ในช่องสีเ่หลีย่มเพื่อยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการ 

จากนัน้ให้เลอืก “สง่แบบค าร้อง” 
4. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูแบบค าร้อง (เฉพาะวนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)

เมื่อค าร้องได้รับการอนมุตัิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมลูการประชมุ 4 สว่น ดงันี ้
- ลงิค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
- ข้อมลู Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งาน 
- ลงิค์ส าหรับการดาวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meeting 
- ลงิค์ส าหรับคูม่ือการใช้งานระบบ 
โดยทา่นสามารถเข้าร่วมประชมุได้ตามวนัและเวลาที่แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ หากกรณีค าร้องไมถ่กูอนมุตัิ ผู้ ถือหุ้น
จะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตแุละสามารถด าเนินการยื่นแบบค าร้องเพิ่มเติมได้ 

5. การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลระบบที่หมายเลข 02-021-9125 
ช่วงเวลาท าการ 8.30 - 17.30 น. ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการ และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์) จนถึงวนัท่ีการประชมุเสร็จสิน้ 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และไมป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุ 
- ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์เป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

โดยโปรดด าเนินการตามขัน้ตอน 1 - 4 ด้านบน  
- หรือผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัททา่นใดทา่นหนึง่ตามที่บริษัทได้ก าหนดและแจ้ง

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ ถือหุ้น
ก าหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ โปรดดรูายละเอียดการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระใน เอกสารแนบ 7 

7. บริษัทไมม่ีการจดัการประชมุแบบเข้านัง่ฟังในห้องประชมุใดๆ ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 จึงขอความกรุณา
ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชมุแทน หรือยื่นความจ านงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทา่นัน้ 

 
 

https://app.inventech.co.th/AAV104321R/
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เอกสารแนบเพื่อยนืยนัสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และการมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีม่ีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาเข้าประชมุ E-Meeting ด้วยตนเอง  

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดามอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ E-Meeting 

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ ถือหุ้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย   

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
3) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลให้ผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
4) หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทน  

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 
1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 

                                                           
 เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ  



เอกสารแนบ 6.1 

2 
 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน 
ดงันี ้

1) บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไป  
ที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ก าหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ  และแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
2 แบบดงักลา่ว ได้จาก www.aavplc.com  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้เว้นแต่ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

 

http://www.aavplc.com/
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คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting) 
เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. การใช้งานระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (Webex) 

คูม่ือการติดตัง้ และใช้งานระบบ Webex สามารถศกึษาวิธีการติดตัง้ได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B 
หรือสแกน QR Code นี ้

 
 

1.1 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้ระบบ Webex ผา่น PC / Laptop  

1) เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี ้

2) เลอืกดาวน์โหลด Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows” 

3) ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสูห่น้าการติดตัง้ 

4) เข้าสูห่น้าการติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

5) เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

6) กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish” 

7) เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meeting” ปรากฏท่ีหน้าจอเดสก์ท็อป 

1.2 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Webex ผา่น Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android 

1. เข้าที่ Application App Store  
2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สญัลกัษณ์ “แวน่ขยาย” โดย พิมพ์
ค้นหา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search”  

3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ์   
ดงัภาพ  

4. ระบรุหสัผา่น หรือ Touch ID เพื่อยืนยนัการติดตัง้ 
Application  

5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 

Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์  

1. เข้าที่ Application Play Store  
2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ ค้นหา 

“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search”  
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อท าการตดิตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ์  
ดงัภาพ  

4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์  

https://qrgo.page.link/Cgv2B%20หรือ
https://www.webex.com/downloads.html
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2. การใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน PC / Laptop 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน IOS 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Web Browser 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

2.1 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผา่น PC / Laptop ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in  

3) เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผู้ ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ) จากนัน้ให้ท าการ
กดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ท าการกรอกข้อมลูทางด้านขวาในสว่นของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
- แสดงข้อมลูช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะในช่อง First name 
- แสดงข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ตอ่ท้ายเลขทะเบียน) 
-  ช่อง E-mail address ให้ท าการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (ซึ่งผู้ ถือหุ้นต้องกรอก E-mail ให้ตรงกบั E-mail 
ที่ได้ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 

- ในช่อง Event password ระบบท าการ Default คา่ให้ ทา่นผู้ ถือหุ้นไมต้่องท าการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลง 
- จากนัน้กดปุ่ ม “Join Now” เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex 

5) จากนัน้ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสูก่ารใช้งานภายใน Application Cisco Webex 
Meeting 

https://qrgo.page.link/KqnoP
https://qrgo.page.link/pgvit
https://qrgo.page.link/iZ3ka
https://qrgo.page.link/vZ4rZ
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6) กดที่ปุ่ ม “Joint Event” (สเีขียว) เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

7) ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่างๆ 
ภายในงานประชุม และส่วนที่ 2 ทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia 
Viewer ซึง่แสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ E-Voting  

8) ส าหรับการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Cisco Webex ให้ท าการกดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้าน
ขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech 
Connect สว่นของ E-Voting ให้ท าการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบ
ค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect และท าการกดที่ปุ่ ม “Sign in” 

9) ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได้ 
โดยกดที่ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) 

10) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 
Voting Status : Pending”  

11) เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการท าการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ ม
ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สเีขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 
4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟีา้) 

*ซ่ึงหากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” แลว้ ไม่ท าการลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยงั
คะแนนทีก่ารประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การส่งผลการลงคะแนน 

12) ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแล้ว โดยท า
การเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีท าการเลอืก 

13) กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบญัชีก่อนหน้ายงัถกูนบัเป็นฐานในวาระที่
ด าเนินการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว 

14) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 

*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นออก
จากการประชมุในวาระทีย่งัไม่ถูกด าเนินการ 
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2.2 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผา่น Mobile 

หน้าจอที่ 1 สว่นการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in  

3) เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผู้ ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ) จากนัน้ให้ท าการ
กดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  

5) ระบบจะแสดงหน้ายืนยนัการเข้าร่วมประชมุ  ให้ท าการกรอกข้อมลูที่ช่อง Display Name และ E-mail address 
(ต้องกรอก E-mail ให้ตรงกบั E-mail ที่ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) จากนัน้กดที่ปุ่ ม “OK”  

6) กดที่ปุ่ ม “Join” (สเีขียว) เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

*หากท่านผูถื้อหุน้ทีใ่ช้งานผ่าน Mobile ตอ้งการใช้งานในส่วนของ E-Voting ใหส้ลบั Brower เพือ่ใช้งานหนา้จอส่วน
ที ่2 ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ดงันี ้

หน้าจอที่ 2  สว่นการใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลกิ “ลงิก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบค า
ร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL ส าหรับเข้าใช้งาน E-Voting ที่เจ้าหน้าที่ท าการสง่ให้
ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting   

2) จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect สว่นของ e-voting 

3) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบค าร้อง จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

4) ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได้ 
โดยกดที่ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) 

5) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 
Voting Status : Pending”  

6) เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลอืกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการ
ออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)         
4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟีา้) 
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*ซ่ึงหากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” แลว้ ไม่ท าการลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยงั
คะแนนทีก่ารประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การส่งผลการลงคะแนน 

7) ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแล้ว โดยท า
การเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีท าการเลอืก 

8) กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบญัชีก่อนหน้ายงัถกูนบัเป็นฐานในวาระที่
ด าเนินการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว 

9) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 
*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นออก
จากการประชมุในวาระทีย่งัไม่ถูกด าเนินการ 

 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชัว่โมง) โดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบตัิตามคูม่ือการใช้งานในระบบ 

 การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบั
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณาใช้อปุกรณ์ 
และ/หรือโปรแกรม ดงัตอ่ไปนีใ้นการใช้งานระบบ  

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า ควรไมต่ ่ากวา่ 4 Mbps 
- โทรศพัท์เคลื่อนที่/อปุกรณ์แท็ปเล็ตระบบปฏิบตัิการ Android รองรับ Android 6.0 ขึน้ไป หรือระบบปฏิบตัิการ 

IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ไป หรือ Mac 

รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป  
- อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome (บราวเซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 
- Android: เลอืก การตัง้คา่ หรือการตัง้คา่เพิ่มเติม -> เก่ียวกบัโทรศพัท์ -> ข้อมลูซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน่ Android  
- IOS: เลอืก การตัง้คา่ -> ทัว่ไป -> เก่ียวกบั -> เวอร์ชัน่ 



เอกสารแนบ 7 

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)  

ท่านผู้ ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่าน
สามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะไว้ และได้ระบช่ืุอกรรมการ
อิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรับคุณสมบตัิและข้อมูลกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นปรากฏอยูใ่น เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการประชมุ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายงับริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านลา่งนี ้โดยเอกสาร
จะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 21 เมษายน 2564 (วนัท่ีได้รับเอกสาร)  

สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

การสง่ค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสง่ค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
สามารถสง่ค าถามและวาระที่ต้องการจะสง่ค าถาม พร้อมแจ้งช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ และ E-mail มายงับริษัทได้ที่  
taa_investorrelations@airasia.com  หรือ สง่เอกสารทางไปรษณีย์มาที่ 

สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะได้รวบรวมและเตรียมชีแ้จงตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

mailto:taa_investorrelations@airasia.com


คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

เอกสารแนบ 8 

1 



เอกสารแนบ 8 

 2    

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย์ 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)     56 

ที่อยู่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. 
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2554 - ปัจจบุนั 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2554 - ปัจจบุนั 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บมจ. วาวแฟคเตอร์ (ช่ือเดมิ บมจ. 
อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ช่ือเดมิ 
บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ .ฟินนัซา่ 

2553 - 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(21 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บจ. วาว เอฟเฟกท์  
(ช่ือเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์) 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล  
( ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ 
) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลร์ินน่ิง แอนด์ 
ดีไซน์ (ประเทศไทย) 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดม ี

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอร์ริง 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซเิอทส์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนด์เอ็นเทอร์ 
เทนเม้นท์ 2545 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูน้อง 

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชัน่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี ้

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสนั เลร์ินน่ิง 

2561 - 2563 กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์ 

2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์ 

2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต 

2560 -  2561 กรรมการ 
บจ. เคพีเอ็น – เคปเปล อลัลายซ์ 
แอนด์ (เอสเค 19)  

2560 - 2561 กรรมการ 
บจ. เคพีเอ็น – เคปเปล อลัลายซ์ 
แอนด์ (เอสเค 28) 

2559  - 2561 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้ 

2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด 

2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชัน่ 
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2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ รูม 

2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ สยามสแควร์  

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี – 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้     - ไมม่ี - 
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นายวีรยุทธ โพธารามิก 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)  51 

ที่อยู่    222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารสว่นกลางชัน้ 3  
 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 นิติศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย)IOD) 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี (วปอ.) 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหาร
ความสมัพนัธ์กลุม่ธุรกิจองค์กร 

บมจ. โมโน เน็กซ์ (ช่ือเดมิ บมจ. 
โมโน เทคโนโลยี) 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ช่ือเดมิ 
บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์) 

2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้

2560 - 2562 ผู้อ านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - 2562 ผู้อ านวยการประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซลัแตนท์ 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชัน่แนล
บาสเกตบอลลกี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชัน่  

2554 - 2560 ผู้จดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United 
Football Club 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้     - ไมม่ี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

                                                                               Proxy Form B                                                           (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                                                   (Duty Stamp 20 Baht)  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น_________________________    เขียนท่ี _________________________________     
Shareholder’s Registration No.                                                                Written at 

วนัท่ี______เดือน______________ พ.ศ. _______ 
Date          Month                        Year 
 

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาต_ิ_____________________________ 
             I/We          Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี______________________________________________________________________________________________________  
Address 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of  Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of   shares  and are entitled to vote equal to                votes as follows:  

      หุ้นสามญั____________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง         
 ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to                                            votes 
       หุ้นบริุมสิทธิ__________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง 
      preference share    shares  and are entitled to vote equal to                              votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัเต็มซึง่
สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซด์ของบริษัท) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in full version of 
Invitation to Shareholders that can be downloaded from the Company’s website)  
 1. ช่ือ (Name)   นายณฐัวฒุ ิเภาโบรมย์ (Mr. Nuttawut Phowborom) อาย ุ(age)__56__ ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)______ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name)_นายวีรยทุธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อาย ุ(age)   51  ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)______ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___ 
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name)                                                            อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at) ______________ 
                                                                                                                                                                                             .                                                                 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, April 22, 2021, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s Meeting Room, 222 
Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date 
and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
 
 
 
 

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
ทัง้นี ้สามารถศกึษารายละเอียดขัน้ตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com 

Onsite registration will not available on the Meeting day, and granting proxy are required to submit in advance.  
Please study the procedure and registration guideline via www.aavplc.com  

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
 วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

Agenda 2  To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 22, 2020 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2020 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 
Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income 

for the year ended December 31, 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for 

the year 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2021 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired 

by rotation in 2021 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
To elect Directors as a whole 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each Director individually  
1) ช่ือกรรมการ (Name)  นายวเิชฐ ตนัติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name) นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ (Mr. Preechaya Rasametanin) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name) นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู (Mr. Phairat Pornpathananangoon)  
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2021 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  
 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ______________________________________________________ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder. 
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(7) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorised to consider 
and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
หมายเหตุ/ Remark 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ (2) ได้
เว้นแตก่รณีผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ค. 
The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion 
of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C. 

3. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the 
Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide 
evidence by specifying in Clause (5). 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง
ประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021, 14.00 hours by electronic means which would 
broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, 
Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

วาระที่                 เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:           

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่          เร่ือง___   __เลือกตัง้กรรมการ____________________________________________     __ 
Agenda         Subject:      Election of Directors___________________________________    ________                                                                                   

1) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name)_______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
5) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่                เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  



 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

222 ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรส่วนกลำงช้ัน 3 ห้อง 3200  

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์:   02-562-5700 
โทรสำร:    02-562-5705 

www.aavplc.com 




