
 

 

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

AAV08/2021 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง  

อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผู้ถอืหุน้โดยเจ้าหน้าที่กอ่นการเร่ิมประชุม 

1) ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
Username และ Password จากการยืนยนัตวัตนผ่านการสง่แบบค ารอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท 
เทา่นัน้  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 
3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงใน

แตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย
หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

5) ส าหรบัวาระที่ 7 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการใหผู้้ถือหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนน
เสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง 

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนจากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สเีขียว) 2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสีม้) 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟีา้) 
ส  าหรบักรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนนเสยีง ซึง่หากท าการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” แลว้ ไม่
ท าการลงคะแนนใหม ่บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงไปยงัคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ยกเวน้วาระที่ 7 จะถือวา่เป็นการงด
ออกเสยีง  และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

2) กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่  “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 2 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะ
วาระ และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 
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4) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดส่ง
ค าถามเขา้มาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สญัลกัษณ์ยกมือ 
(Raise hand) และท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของทา่น เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามค าถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้
ช่ือ นามสกลุ พรอ้มแจง้วา่มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามค าถามทกุครัง้  

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่าน
ช่องทาง vdo conference ส  าหรบั 2 ทา่นแรกที่กดสญัลกัษณย์กมือ และขอใหท้่านที่สอบถามผ่านช่องทาง vdo conference 
สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอใหท้่านพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบแทน และในกรณีที่มี
ค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของผูเ้ขา้รว่มการประชุมภายในหอ้งถ่ายทอดสด ขอความกรุณาสอบถาม
อยา่งกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชมุเสรจ็สิน้ภายใน 2 ชั่วโมง และในกรณีที่มีค  าถามเป็นจ านวนมากท าใหเ้กินกวา่ก าหนด
ระยะเวลาทางบรษัิทจะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพรอ้มค าตอบไวบ้น website ของบรษัิทแทน รวมทัง้จดัท าไวเ้ป็นแนบทา้ยของ
รายงานการประชมุ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

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

- ในวาระการประชมุที่ 8 เรือ่งการพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดใหม้ติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม โดยมิไดก้ าหนดว่าผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน หรอืมีสิทธิออกเสยีง
ดว้ยหรอืไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงตอ้งนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เจา้หนา้ที่บรษัิทแนะน ากรรมการบรษัิท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานในท่ีประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  
6) หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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7) คณุปรชีญา รศัมีธานินทร ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
8) นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
9) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เขา้รว่มประชุมผ่าน Video 

Conference) 

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 

ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 20 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะ 285 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 2,765,499,949 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 57.0206 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชุม 
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 33 ซึง่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชมุว่า
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมและบริษัทยงัมีการรบั
ลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย   

เมื่อครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานที่ประชมุจึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของ บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชุมดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารแจง้เรือ่งเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

เรือ่งแรก บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดร้บัตราสญัลกัษณม์าตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั โดยกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
และกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่องที่สอง แอรเ์อเชียไดร้บัเลือกเป็นแบรนดท์ี่ไดร้บัการไวว้างใจและน่าเช่ือถือที่สุดแห่งปี 2563 ในหมวดสายการบินราคา
ประหยดัจาก BrandAge 

เรื่องที่สาม ในปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัรางวลัดีเยี่ยมดา้นรายงานประจ าปี (Small cap) ระดบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
จาก IR Magazine 
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เรื่องที่สี่ สดุทา้ย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV ไดร้บัเลือกเขา้สูร่ายช่ือหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2563 โดยเป็นบรษัิทท่ีลงทนุในธุรกิจสายการบินเพียงแหง่เดียวที่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ THSI เป็นปีที่สองติดตอ่กนั 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
จึงขอเสนอใหพ้ิจารณาในวาระถดัไป 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีการจดัท า
รายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รวมทัง้ไดจ้ดัสง่ใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.aavplc.com) แลว้ 
รายละเอียดไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานในที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  2,766,031,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (311 ราย) 2,766,031,900 เสยีง   

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2563 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูดจ้ากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่นใบลงทะเบียน
ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
โดยขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุถึงผลกระทบจาก COVID-19 ตอ่ธุรกิจสายการบิน ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบตัง้แต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ ์ปี 2563 บริษัทไดม้ีการบรหิารจดัการในเรื่องของจ านวนเที่ยวบิน โดยตอ้งท า
การลดเที่ยวบินลง เริม่จากเที่ยวบินระหวา่งประเทศในปลายเดือนกมุภาพนัธ ์ตอ่เนื่องมาจนถึงเดือนมีนาคม และหยดุบินโดย
สิน้เชิงในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากรฐับาลมีการออกพระราชก าหนดฉกุเฉิน ในสถานการณฉ์กุเฉินเพื่อ
ควบคมุจ ากดัการเดินทาง และไดก้ลบัมาบินอีกครัง้ในเดือนพฤษภาคม โดยเริม่จากเที่ยวบินภายในประเทศ และไดท้ าการเพิ่ม
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จ านวนเที่ยวบินมาอยา่งตอ่เนื่องจนกระทั่งในไตรมาสสดุทา้ย ในช่วงเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน จึงสามารถกลบัมาท าการบิน
ได ้100% เมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 ส  าหรบัเที่ยวบินภายในประเทศ และไดม้ีการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ในช่วงเดือน
ธนัวาคม เพราะฉะนัน้ ขอ้มลูต่างๆ ในปีที่แลว้ เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แต่ขออนญุาตรายงานเพื่อเป็นการบนัทึกไวว้่าสิ่งนี ้
เคยเกิดขึน้ในปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทได้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการจ านวน
เที่ยวบิน ปรมิาณที่นั่ง และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ส าหรบั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจหลกัใหก้บั บมจ. เอเชีย เอวเิอชั่น   
- ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) 10,174 ลา้นท่ีนั่งตอ่กิโลเมตร ลดลงรอ้ยละ 62 จากปีก่อน 
- ระยะทางเฉลี่ย 804 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส่งผลใหร้ะยะทางเฉลี่ยต่อ

เที่ยวบินลดลง 
- อตัราขนสง่ผูโ้ดยสารอยู่ที่รอ้ยละ 75 และอตัราการใชเ้ครือ่งบินตอ่ล า 7.4 ชั่วโมงต่อวนั ลดลงจาก 12 ชั่วโมงต่อ

วนั ในปีก่อน เนื่องจากมีการบรหิารเที่ยวบินและปรมิาณที่นั่ง ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการการเดินทางอยา่งตอ่เนื่อง   
- ก่อนท าการหยดุบินมีการใหบ้รกิารเที่ยวบินในประเทศ 785 เที่ยวบินต่อสปัดาห ์สู ่25 จุดหมายปลายทาง และ

เที่ยวบินระหวา่งประเทศ 551 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์สู ่42 จดุหมายปลายทาง รวมเป็นจ านวน 1,336 เที่ยวบินตอ่สปัดาห ์
- อตัราการตรงต่อเวลารอ้ยละ 96 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ซึ่งเป็นความรว่มมือรว่มใจของทกุแผนกเพื่อใหก้าร

บรกิารท่ีดีที่สดุตอ่ผูโ้ดยสาร ถึงแมจ้ะมีเรือ่งราวตา่งๆ มีวิกฤตตา่งๆ มีการบรหิารจดัการในเรือ่งของคา่ใชจ้่ายตา่งๆ สิง่เดียวที่เรา
ไมเ่คยละทิง้ก็คือคณุภาพการใหบ้รกิาร หรอืวา่เป็นมาตรฐานในเรือ่งของการใหบ้รกิารเรือ่งของสขุอนามยั 

- ขนสง่ผูโ้ดยสารตลอดทัง้ปีจ านวน 9.5 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 57 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นผูโ้ดยสารในประเทศรอ้ยละ 
85 และเป็นผูโ้ดยสารตา่งประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ ์รอ้ยละ 15  

- มีการลดจ านวนเครือ่งบิน A320 ลงไป 1 ล า ท าใหม้ีฝงูบินทัง้สิน้ 62 ล  า ณ สิน้ปี 2563 
- สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินดงันี ้รายไดจ้ากการขายและบริการปี 2563 อยู่ที่ 13,634 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

66 เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารและคา่โดยสารเฉลี่ยที่ลดลง โดยรายไดบ้รกิารเสริมคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17 ของรายไดท้ัง้หมด 
ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท าใหก้ารฝากสมัภาระใตท้อ้งเครื่องลดลง และการหา้มจ าหน่าย
อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบินในไตรมาสที ่2 จึงสง่ผลตอ่รายไดข้องบรกิารเสรมิ  

- ส าหรบัปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วม 16,236 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61 เป็นผลมาจากการลดลงของ
ปรมิาณผูโ้ดยสาร 

- คา่โดยสารเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 19 เนื่องจากไมม่ีเที่ยวบินตา่งประเทศ 
- ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 23,795 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

มีการปรบัปริมาณเที่ยวบินใหส้อดคลอ้งกบัการเดินทาง เป็นผลใหค้า่น า้มนัเชือ้เพลิงลดลงตามปรมิาณการใชน้ า้มนั และราคา
น า้มนัเชือ้เพลิงอา้งอิงท่ีลดลง รวมถึงค่าจา้งพนกังานท่ีลดลง จากนโยบายขอความรว่มมือพนกังานใชส้ิทธ์ิการลาโดยไม่รบั
ค่าจา้ง ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่นเดียวกับค่าบริการสนามบินและลานจอด ทัง้ยงัมีสว่นลดค่าบริการในการขึน้ลงท่า
อากาศยาน ค่าบริการทางเดินอากาศ รวมถึงค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาที่ลดลงตามชั่วโมงบิน ส่งผลใหม้ีการขาดทุนก่อน
ตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้7,558 ลา้นบาท และขาดทนุสทุธิทัง้สิน้ 8,673 ลา้นบาท  
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- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นสายการบินอนัดบั 1 ของประเทศส าหรบัเสน้ทางในประเทศ โดยในปี 2563 มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จากปีก่อน เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 33 เป็นรอ้ยละ 35 ซึง่ถือว่า บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ยงัเป็นผูน้  าทาง
การตลาดที่แข็งแกรง่ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2564 ประกอบไปดว้ย  

การบรหิารจดัการเที่ยวบิน 
- การบริหารจดัการเที่ยวบิน โดยมีการบริหารจดัการปริมาณที่นั่งและเสน้ทางบินอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล

และเกิดรายไดส้งูสดุ โดยมีการปรบัลดและเพิ่มความถ่ีของเที่ยวบิน ยกเลิกเสน้ทางบิน และจดัการเสน้ทางบินใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับความต้องการทางการเดินทาง เนื่องจากความผันผวนของปริมาณทางการเดินทางที่มีการปรบัตัวขึน้ลง 
เพราะฉะนัน้ตอ้งมีความรวดเร็วในการปรบัลดหรอืเพิ่มเที่ยวบินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทางที่ลดลงและเพิ่มขึน้ตาม
สถานการณ ์โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีแผนเพิ่มจ านวนเที่ยวบินและรกัษาต าแหนง่ผูน้  าทางการตลาด 

- มีแผนเพิ่มบริการเสริมส าหรบัเที่ยวบินในประเทศ โดยเพิ่มบริการต่อเครื่องภายในประเทศ (Fly-Thru) เพื่อให้
ผูโ้ดยสารไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ 

การบรหิารรายได ้
- แผนในสว่นของรายได ้มีแผนที่จะเพิ่มรายไดจ้ากโปรโมชั่นตา่งๆ เช่น โปรโมชั่นบินรวัๆ เที่ยวทั่วไทย ซึ่งสามารถ

ท าการปิดการขาย 80,000 สทิธ์ิ ไดภ้ายในเวลา 48 ชั่วโมง คิดเป็นรายไดป้ระมาณกวา่ 300 ลา้นบาท ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความ
มั่นใจของผูโ้ดยสารต่อการบริการของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  โดยมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารราคา (Price 
Optimisation) ของบริการเสริม จากเดิมบริการเสริมจะเป็นราคาคงที่ (Fixed Price) โดยจะน าการตั้งราคาแบบยืดหยุ่น 
(Dynamic Pricing) เช่นเดียวกบัราคาของที่นั่ง มาใชก้บับรกิารเสรมิดว้ย 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการท าธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Cargo) โดยมีการสนบัสนนุการสง่วคัซีนในภูมิภาค 
ซึง่ในขณะนีเ้ราไดผ้า่นการรบัรองจากส านกังานการบินพลเรอืนในการขนสง่สินคา้อนัตราย (Dangerous Goods) เพราะฉะนัน้ 
จึงสามารถท าการขนสง่สินคา้ไดห้ลากหลายมากขึน้ รวมทัง้วคัซีนที่อาจจะมีการขนสง่มากทัง้ในประเทศและภายในภมูิภาค 
ขณะเดียวกนัยงัมีแผนที่จะท าการปรบัเครือ่งบินบางสว่นใหเ้ป็นเครือ่งบินส าหรบัขนสง่สนิคา้ไดอ้ยา่งเต็มที่ โดยการถอดเบาะที่นั่ง 
และสามารถท าการขนสง่สนิคา้ภายในหอ้งโดยสารได ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการท าธุรกิจ เช่น การจ าหน่ายที่พักโรงแรม บนเว็บไซต ์
AirAsia.com โดยมีบรกิารจองหอ้งพกั ท่ีช่ือว่า Snap ซึ่งเป็นการน าตั๋วเครือ่งบินและโรงแรมมารวมกนั และขายเป็น package 
ซึง่ไดร้บัการตอบรบัคอ่นขา้งดี และในอนาคตจะมีสนิคา้อื่นๆบนเว็บไซต ์AirAsia.com ดว้ย เช่น ผลติภณัฑเ์สริมความงาม และ
สนิคา้ประเภทอาหาร ซึง่จะเป็นการท า E-commerce เพิ่มเขา้มา 

- การเปิดเที่ยวบินต่างประเทศ โดยมีแผนในการเปิดเที่ยวบินต่างประเทศ เมื่อประเทศมีความพรอ้ม ขณะนีท้าง
รฐับาลไดย้ืนยนัแลว้ว่า Phuket Sandbox Model ที่จะเปิดรบันกัท่องเที่ยวเขา้มาที่เกาะภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม ยงัคงมีการ
ด าเนินการอยู ่และในไตรมาสสดุทา้ยจึงจะขยายจากภเูก็ตไปยงัจงัหวดัอื่นๆ ซึง่คาดวา่จะสามารถเปิดเที่ยวบินในจงัหวดัที่เป็น 
Sandbox ทัง้ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวดัอื่นๆ ที่มีเที่ยวบินเช่ือมตรงกบัต่างประเทศอยู่แลว้ และจะปฏิบตัิ ตามนโยบายของ
รฐับาลในการเปิดประเทศ โดยบรษัิทไดม้ีการเตรยีมความพรอ้มในการท่ีจะเปิดเที่ยวบินระหวา่งประเทศ ซึง่คาดวา่จะสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งชา้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้
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การบรหิารประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการบริหารจัดการในเรื่องจ านวนพนกังานอย่าง

เหมาะสม และมีการขอความรว่มมือจากพนกังานในการหยดุงานโดยไมร่บัคา่จา้งในระยะยาว ทัง้นี ้ยงัคงรกัษาการจา้งงานไว ้
ซึง่เมื่อสามารถกลบัมาด าเนินงานไดอ้ยา่งเต็มที่ จึงมีความพรอ้มทัง้ในดา้นบคุลากร และจ านวนเครือ่งบินที่จะด าเนินการ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดท้ าการเปิดฐานการบิน (Hub) ใหม่ ที่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยมีแผนการด าเนินการระยะยาว 
และมีการเพิ่มจ านวนเที่ยวบินที่สนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่ในขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 

- เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการปฏิบัติการการบินสี เขียว (Green Operation) เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุนโยบายการเดินทางอยา่งยั่งยืน โดยนกับินจะมีวิธีและขัน้ตอนในการบินเพื่อประหยดัน า้มนั 

- ในระยะยาว ไดม้ีการรเิริม่และน านวตักรรมใหม่ๆ  ทางดา้นเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อความสะดวกและปลอดภยั ทัง้ใน
ดา้นการเดินทาง เป็นการเดินทางโดยลดการสมัผสั (Contactless) ซึ่งในอนาคตสามารถท าไดเ้อง ทัง้การ Check in และการ
โหลดกระเป๋า และเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในดา้นสขุอนามยั 

ตอ่จากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชุมแจง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลง
มติ ประธานขอใหถื้อว่าที่ประชุมไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดัง
รายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิท
ตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบรษัิทสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ได้
ผา่นการตรวจสอบและลงนามโดยคณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ขอเชิญคุณไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
การเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานปี 2563 ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วม 16,236 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากเที่ยวบินท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาด COVID-19 และการบริหารจดัการเที่ยวบิน ท าใหย้อดขายลดลงเป็นจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนเที่ยวบินที่ลดลง 
และค่าใชจ้่ายของบรษัิทมีการลดลงในสดัสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการการบิน 
เช่น น า้มนั ค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิการการบิน และค่าใชจ้่ายของสนามบิน เช่น ค่าจอดเครื่องบิน ค่าขึน้ลง
อากาศยาน และค่าเดินอากาศ อย่างไรก็ตามยงัมีค่าใช่จ่ายที่เป็นตน้ทุนหลกับางอย่างที่ไม่สามารถลดลงได ้เมื่อเทียบกับอตัรา
ลดลงของรายได ้สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีผลด าเนินการขาดทนุในปี 2563 อยู่ที่ 8,673 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้อยู่ที่ 199.12 
บาท ส าหรบังบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรพัยร์วมอยู่ที่ 45,130 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ หนีส้ินรวม 
48,626 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 51 จากปีก่อน การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม และหนีส้ินรวม เกิดจากการที่ได้น ามาตรฐาน
รายงานการเงินฉบบัที่ 16 มาใช ้ท าใหต้อ้งมีการบนัทึกสินทรพัยใ์นสว่นของสิทธิการใชเ้ครือ่งบินเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีสินทรพัยร์วม
เพิ่มขึน้ และมีหนีส้นิที่เกิดจากการบนัทึกสิทธิการใชเ้พิ่มขึน้เช่นเดียวกนั สว่นของผูถื้อหุน้ติดลบ 3,496 ลา้นบาท จากผลขาดทนุสทุธิ
ของบจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในปีที่ผา่นมา 
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ส าหรบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึง่เป็นบริษัทท่ีเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วม 16,237 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 61 จากปีก่อน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของรายไดใ้น บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ขาดทนุสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษัท) 4,764 ลา้นบาท ขาดทนุต่อหุน้ 0.9823 บาท มีสินทรพัยร์วมอยู่ที่ 67,978 ลา้นบาท หนีส้ินรวม 50,618 ลา้นบาท 
ซึง่มีสาเหตเุดียวกนัคือจากการน ามาตรฐานรายงานการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งมากในสว่นของ
สินทรพัยร์วมและหนีส้ินรวมของบริษัท สว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 17,360 ลา้นบาท ซึ่งยงัคงเป็นจ านวนบวก แต่ลดลงจากปีก่อน
รอ้ยละ 37 เนื่องจากผลขาดทนุของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในปีที่ผา่นมา 

ประธานไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เนื่องจากเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นบริษัทที่ถกูถือหุน้โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เป็นสาย
การบิน Low Cost ขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดบัหนึ่งตามที่คุณสนัติสุขไดแ้จง้ไป  จึงท าใหม้ีตน้ทุน
ค่อนขา้งสงู ในขณะที่รายไดน้อ้ยลง เพราะฉะนัน้ ตวัเลขที่ขาดทุนค่อนขา้งมากในปี 2563 เป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์ได ้
อย่างไรก็ตามสิง่ที่เราพยายามอธิบายกนัอยูต่ลอดเวลาคือเรือ่งของผลประกอบการท่ีจะสามารถกลบัมาดีอีกครัง้ในอนาคตได้
เมื่อสถานการณก์ลบัมาสูภ่าวะปกติ 

ต่อจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย 
หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  2,771,481,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 537,100 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็น ทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวน  ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ และเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มี
รายไดห้ลกัจากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย มีการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและ
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  
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ต่อจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจัดสรรก าไร
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  2,771,989,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 30,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานในท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นส านกังาน สอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้รกิาร
การสอบบญัชีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์
เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่ เสนอไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว 

จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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

ซึง่ผูส้อบบญัชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ลงลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัทจ านวน 2 ปี ในปี 2562 และ 2563 และนาย
เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ลงลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัทจ านวน 1 ครัง้ ในปี 2561 ส  าหรบัผูส้อบบัญชีอีก 2 ท่าน คือ
นางสาวมณี รตันบรรณกิจ และนางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นีใ้หผู้ส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท และในกรณีที่ผูส้อบ
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บญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่แทน รวมทัง้เห็นควรใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานราย
ไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นบาท เท่ากับปี 2563 ซึ่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรบัปี 2564 ดว้ย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บรษัิทยอ่ยเป็นจ านวน 4.0 ลา้นบาท ลดลง 0.4 ลา้นบาท จากปี 2563 ตามจ านวนรายการและงานตรวจสอบท่ีลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัร
สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ลา้นบาท จึงขออนญุาตทางที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  2,772,019,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงต่อที่ประชุมวา่ส าหรบัวาระที่ 7 นี ้เป็นวาระแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2564 จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่  

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
7.1 นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
7.2 นายปรชีญา รศัมีธานินทร ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
7.3 นายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ทา่นกลบั
เขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อนัจะ
เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษัิท และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของ
กรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 3) แลว้  
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ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่  15 ธันวาคม 2563 จนถึง
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อใหล้งคะแนนส าหรบักรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไมว่า่จะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยกดปุ่ ม
ออกเสยีงลงคะแนนในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2564 กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 7.1 นายวิเชฐ ตนัติวานิช กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นดว้ย  2,688,972,687 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9660 
ไมเ่ห็นดว้ย 912,662 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0339 
งดออกเสยีง 82,133,651 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นายปรชีญา รศัมีธานินทร ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นดว้ย  2,688,835,687 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9660 
ไมเ่ห็นดว้ย 912,662 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0339 
งดออกเสยีง 82,270,651 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  นายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นดว้ย  2,688,972,687 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9660 
ไมเ่ห็นดว้ย 912,662 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0339 
งดออกเสยีง 82,133,651 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานในที่ประชุมไดข้อเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั 
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ไดก้บัตลาดและบรษัิทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวก้บับริษัท 
โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

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 บาทเทา่นัน้  

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

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรอืคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดงักลา่วไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชุมคนละ 40,000 บาท ต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ 
คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
และหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 

กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบตุรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ดา้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี สิทธินี ้
ใหข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  

อย่างไรก็ตามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายช่วยลดค่าใชจ้่ายของบริษัทและบรษัิทย่อย อนัเนื่องมาจากสถานการณใ์นปัจจุบนั  
กรรมการท่ีมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนดงักลา่วไดข้อสมคัรใจที่จะลดคา่ตอบแทนในอตัราเดียวกบันโยบายที่ใชก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู  
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่ มออก
เสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นดว้ย  2,771,989,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9989 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 30,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0010 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (313 ราย) 2,772,019,000 เสยีง   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานที่ประชมุแถลงต่อที่ประชมุว่า วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถา้มี) และ/หรอืใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- จ.ต.ปภพ พัสวียศธีรนพ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 
สอบถามเรือ่ง แอพพลเิคชั่น AVA Live Chat วา่จะสามารถคยุกบัเจา้หนา้ที่ไดห้รอืไม ่และตอ้งท าอยา่งไร 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร): 
เมื่อการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีที่แลว้ ไดเ้คยชีแ้จงเรื่องของการใชร้ะบบในการตอบค าถามอตัโนมตัิหรอื AVA วา่ถา้ดู

ในสถานการณ์ปัจจุบนัซึ่งมีผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการเดินทางค่อนขา้งมาก และมีความตอ้งการในการติดต่อสายการบินใน
ปริมาณมาก ซึ่งเคยเปรียบเทียบใหดู้ว่าถ้าเป็นระบบ call center ปกติ หรือการโทรศัพท ์จะมีขอ้จ ากัดในการรบัสายอยู่ที่
ประมาณ วนัละ 3,000-4,000 สายต่อวนั ในขณะที่สายที่ติดต่อเขา้มาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ มีหลายหมื่นสาย หรอืเกือบแสน ซึง่โดยปรมิาณที่คอ่นขา้งมากเช่นนี  ้call center ปกติ จะไมส่ามารถรบัสาย
ไดค้รบทุกสาย และท าใหผู้โ้ดยสารไม่ไดร้บัความสะดวก ซึ่ง AVA ยงัสามารถท าเรื่องง่ายๆ ได ้เช่น การเปลี่ยนเที่ยวบิน ซึ่ง
สามารถท าไดเ้ลยดว้ยระบบอตัโนมตัิ หรอืการสอบถามขอ้มลูในระบบ AVA จะสามารถใหบ้รกิารได ้แตถ่า้มีความซบัซอ้นมากขึน้ 
เมื่อ AVA เห็นแลว้วา่มีความซบัซอ้นมากขึน้ จะท าการโอนไปใหเ้จา้หนา้ที่ทีเ่ป็นบคุคล และสามารถที่จะตอบค าถามทา่นได ้ซึ่ง 
Transaction ง่ายๆ ระบบอตัโนมตัิสามารถที่จะใหบ้รกิารทา่นได ้และสามารถใหบ้รกิารไดจ้ านวนมากในแตล่ะครัง้ตอ่วนัครบั 

- คุณพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร ์(ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 
บรษัิทมีแผนจะเพิ่มทนุหรอืไม ่



 


