
 

 

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

AAV11/2022 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2565 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) สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
username และ password จากการยืนยนัตวัตนผา่นการสง่แบบคาํรอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกสต์าม
วิธีการที่บรษัิทกาํหนดซึง่ไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมยินยอมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด
การเขา้รว่มประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และทาํการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม  "ลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ” ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะถือวา่ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกู
นบัเป็นองคป์ระชมุ  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 
3) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสียงใน

แตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป สาํหรบั   
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยไมจ่าํเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจาก
จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

5) สาํหรบัวาระท่ี 7 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ที่ไม่
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง 

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนจากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สเีขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้)  4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ 
(สฟีา้) สาํหรบักรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนนเสียง ซึ่งหากทาํการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” 
แลว้ ไมท่าํการลงคะแนนใหม ่บรษัิทจะนาํคะแนนเสียงไปยงัคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ยกเวน้วาระท่ี 7 จะถือว่าเป็น
การงดออกเสยีง และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 
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2) กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ 
และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 

4) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถามผ่าน
ขอ้ความ สามารถเลอืกเมน ู“การสง่คาํถาม” และเลอืกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม จากนัน้พิมพข์อ้ซกัถามแลว้กดสง่คาํถามเขา้มา
ในระบบ หรอืสอบถามผา่นช่องทางภาพและเสยีง โดยกดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” และกรอกช่ือที่ใชบ้นระบบ 
Webex จากนัน้กดปุ่ ม “จองคิว” รอสญัญาณจากเจา้หนา้ที่ในการใหค้ิวถามคาํถามทางช่อง Chat และทาํการเปิดกลอ้งและ
ไมโครโฟนของทา่นเมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามคาํถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ช่ือ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่ามาดว้ยตนเอง
หรือรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามคาํถามทุกครัง้ ในกรณีที่มีคาํถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาเป็น
จาํนวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกตามความเหมาะสม  

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอ บถามผ่าน
ช่องทางภาพและเสยีง สาํหรบั 2 ทา่นแรกที่กดจองคิว และขอใหท้า่นท่ีสอบถามผา่นช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบ
เดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป สาํหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่
ไมใ่ช่ 2 ทา่นแรก ขอใหท้า่นพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่คาํถามเขา้มาในระบบแทน และในกรณีที่มีคาํถามที่เก่ียวขอ้งใน
วาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจาํนวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกคาํถามตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของผูเ้ขา้รว่มการประชมุภายในหอ้งถ่ายทอดสด ขอความกรุณาสอบถาม
อยา่งกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชมุเสรจ็สิน้ภายใน 2 ชั่วโมง และในกรณีที่มีคาํถามเป็นจาํนวนมากทาํใหเ้กินกวา่กาํหนด
ระยะเวลาทางบรษัิทจะขอจดัทาํเป็นสรุปคาํถามพรอ้มคาํตอบไวบ้น website ของบรษัิทแทน รวมทัง้จดัทาํไวเ้ป็นแนบทา้ยของ
รายงานการประชมุ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

- ในวาระการประชมุที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ซึง่ถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญตัิ บรษัิท มหาชน จาํกดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กาํหนดใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผูถื้อหุน้งดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง  

- ในวาระการประชมุที่ 8 เรือ่งการพิจารณาอนมุตัิกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตามพระราชบญัญัติ
บรษัิท มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กาํหนดใหม้ติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม โดยมิไดก้าํหนดว่าผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียง
ดว้ยหรอืไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงตอ้งนบัตามจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เจา้หนา้ที่บรษัิทแนะน ากรรมการบรษัิท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
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คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
และประธานในท่ีประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  
6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7) คณุศิโรตม ์เสตะพนัธุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระ 
8) คณุรอซแมน บิน โอมาร ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
9) คณุยทุธพงศ ์มา ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
10) คณุโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั  ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
11) คณุทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
12) คณุดิเนซ นมับิอาร ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เขา้รว่มประชุมผ่าน 

Video Conference) 

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 12 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผูส้อบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมายตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

คณุประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล จาก บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 13 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะ 655 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 9,608,536,704 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.8832 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชุม 
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 33 ซึ่งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่า
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมและบริษัทยงัมีการรบั
ลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย   

เมื่อครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานที่ประชมุจึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชมุดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้  
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เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ผมเห็นสมควรท่ีจะใชโ้อกาสนีใ้นการอธิบายภาพรวมใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบว่า ที่ผ่านมา
บริษัทไดจ้ัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยปีนีเ้ป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึน้จนท าใหทุ้กอย่าง
หยดุชะงกัและปรบัเปลีย่นวิธีการท างานเป็นอยา่งมาก ผมและคณะกรรมการขอยืนยนัเรื่องเดิมว่าเราเตรียมความพรอ้มตลอด
มาเพื่อที่จะเดินหนา้ท าธุรกิจต่อไป สรา้งผลก าไรใหก้บัผูถื้อหุน้ต่อไป ดงันัน้ในเหตุการณท์ัง้หมดที่ผ่านมา บริษัทไดม้ีการปรบั
โครงสรา้งครัง้ใหญ่ ซึง่คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูในภาพรวมเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้ง จนในที่สดุจึงมีความ
เช่ือมั่นวา่ การเดินทางตอ่ไปของบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ในครัง้นี ้นา่จะเป็นมิตรหมายที่ดีที่จะแข็งแกรง่มากขึน้  ประธานที่
ประชมุไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารแจง้เรือ่งเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุ  

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

ส าหรบัการปรบัโครงสรา้ง ซึง่ก่อนหนา้นีผู้ถื้อหุน้ฝ่ังไทยซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์คือ AAV ถือหุน้รอ้ยละ 55 
ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย สว่นของฝ่ังทางแอรเ์อเชีย มาเลเซีย ถือหุน้อีกรอ้ยละ 45 โดยภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งคือ AAV 
เพิ่มสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 100 ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย และผู้ถือหุน้ฝ่ังทางแอรเ์อเชีย มาเลเซีย ขึน้มาถือหุน้ใน AAV 
ประมาณรอ้ยละ 45 และสดัส่วนอยู่ที่ผมเองประมาณรอ้ยละ 20 และสดัส่วนที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 30 กว่าเป็นผูถื้อหุน้
รายย่อย รวมทัง้มีการปรบัโครงสรา้งหนีซ้ึ่งตอนนีห้นีเ้กือบทัง้หมดที่เรามีกับทางมาเลเซียไดถ้กูแปลงเป็นทุนแลว้ และท าให ้
Balance Sheet ยงัมีกระแสเงินสด ท าใหก้ลบัมาแข็งแรง และยงัสามารถแขง่ขนัตอ่ไปได ้ 

ประธานที่ประชมุไดแ้ถลงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่ การเดินหนา้ในการปรบัโครงสรา้ง ซึง่ไมใ่ช่เรื่องง่ายในการเริ่ม แต่ในท่ีสดุเราก็มี
การปรบัโครงสรา้งใหม้ีความแข็งแกรง่ พรอ้มที่จะท าธุรกิจตอ่ไป 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมแจง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  จึงขอ
เสนอใหพ้ิจารณาในวาระถดัไป 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการ
จดัท ารายงานการประชมุซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รวมทัง้ไดจ้ดัสง่ให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัท (www.aavplc.com) 
แลว้ รายละเอียดไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานในท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  9,608,573,313 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 117 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (669 ราย) 9,608,573,430 เสยีง   

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูดจ้ากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนที่ได้
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ วาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
โดยขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ขอ้มลูการดาํเนินงานท่ีสาํคญัปี 2564 

- ตลอดทัง้ปีขนส่งผูโ้ดยสารรวม 2.9 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 69 โดยหลกัมาจากการหดตวัของจาํนวนผูโ้ดยสาร 
สง่ผลใหม้ีคา่ตั๋วเครือ่งบินเฉลีย่อยูท่ี่ 1,090 บาท จาก 1,199 บาท ในปีก่อน 

- ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) ในปี 2564 อยูท่ี่ 3,002 ลา้นท่ีนั่งตอ่กิโลเมตร ลดลงรอ้ยละ 70 จากปีก่อน
หนา้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และกลางเดือนเมษายน 2564 
ประกอบกบัเที่ยวบินภายในประเทศถกูระงบัชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 3 เกือบทัง้หมด สง่ผลใหร้ะยะทางเฉลีย่ตอ่เที่ยวบินลดลง
มาอยูท่ี่ 688 กิโลเมตรตอ่เที่ยวบิน 

- เนื่องจากมีการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่นั่งใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการเดินทางอย่างต่อเนื่องสง่ผลให้
อตัราขนสง่ผูโ้ดยสารอยูท่ี่รอ้ยละ 68 ลดลงจากปีก่อนที่รอ้ยละ 75 และมีอตัราการใชเ้ครือ่งบินต่อลาํอยูท่ี่  5.6 ชั่วโมงปฏิบตัิการ
บินต่อวนั ทัง้นี ้เราไดใ้หบ้ริการเสน้ทางบินในประเทศ สู ่23 จุดหมายปลายทาง และเสน้ทางบินระหว่างประเทศ 2 จุดหมาย
ปลายทาง รวมแลว้ใหบ้รกิารไปทัง้สิน้จาํนวน 24,011 เที่ยวบิน 

- อยา่งไรก็ดี ความตรงตอ่เวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยูท่ี่รอ้ยละ 97 ซึง่ดีกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 90 นบัเป็น
ความรว่มมือรว่มใจของทกุแผนกในบรษัิท เพื่อใหบ้รกิารท่ีดีที่สดุสาํหรบัผูโ้ดยสารของเรา ตอกยํา้ใหเ้ห็นวา่ “ความตรงตอ่เวลา” 
คือหวัใจสาํคญัสงูสดุเช่นเดียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัและสขุอนามยัที่เรายดึถือมาตลอด 

- ในระหวา่งปี บรษัิทไดป้ลดประจาํการเครือ่งบินแอรบ์สัจาํนวน 2 ลาํ ทาํใหบ้รษัิทมีฝงูบินทัง้สิน้ 60 ลาํ ณ สิน้ปี 2564 
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สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
- สาํหรบัปี 2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,508 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากรายไดปี้ 2563 ที่ 

16,236 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจาํนวน 3,828 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของปรมิาณผูโ้ดยสารในปีดงักลา่วที่รอ้ยละ 69 และค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงที่รอ้ยละ 9 สาํหรบั
รายไดจ้ากบริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ โดยหลกัลดลงจากการหดตวัของ
ผูโ้ดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กลา่วขา้งตน้ สง่ผลต่อบริการฝากสมัภาระใตท้อ้งเครื่อง ค่าระวางขนสง่ และรายได้
จากการขายสนิคา้บนเครือ่งบินที่ไดร้บัผลกระทบจากการท่ีสาํนกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไดป้ระกาศหา้ม
จาํหนา่ยและใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน 

- สาํหรบัปี  2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีคา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 16,256  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนที่เท่ากับ 23,795 ลา้นบาท โดยหลกัมากจากค่าเชือ้เพลิง ค่าจา้งพนกังาน ค่าบริการในสนามบินและลานจอด 
ค่าใชจ้่ายบริการภาคพืน้และการจดัจาํหน่ายที่ลดลงตามปริมาณเที่ยวบิน นอกจากนีม้ีค่าใชจ้่ายอื่นจาํนวน 3,900 ลา้นบาท 
โดยหลกัเป็นผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจาํนวน 3,654 ลา้นบาท 

- สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุสทุธิสาํหรบัปีจาํนวน 11,786 ลา้นบาท 

จดุเดน่ความยั่งยืนของปี 2564 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัเลอืกเขา้สูร่ายช่ือหุน้ยั่งยืน หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจาํปี 2564 โดยเป็นบรษัิทท่ีลงทนุในธุรกิจสายการบินเพยีงแหง่เดยีวที่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ THSI เป็นปีที่สามติดตอ่กนั 

- จดุเดน่ความยั่งยินของปี 2564 แบง่ตามแผนกลยทุธข์องการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืนของบริษัท คือ GOOD, 
GREEN และ GROWTH ซึง่บง่บอกถึงประสทิธิภาพของการดาํเนินงานตามเปา้หมายของการขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ยความยั่งยืน 
และเป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองตอ่ความทา้ทายในอนาคต 

- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา หรือ On Time Performance (OTP) คือหนึ่งในจุดเด่นดา้นความยั่งยืน โดยใน    
ปี 2564 มีประสทิธิภาพความตรงตอ่เวลาอยู่ที่รอ้ยละ 97 ซึ่งสะทอ้นถึงคณุภาพของการทาํงานแบบบรูณาการของทกุฝ่าย ตอกยํา้
ความสาํเรจ็จากรางวลัสายการบินที่ตรงเวลาที่สดุในโลก โดยสายการบินติดอนัดบั 3 ประเภทสายการบินราคาประหยดั โดย 
Cirium 

- การบรหิารจดัการของเสยีของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเปา้หมายลดปรมิาณขยะเสยีที่นาํไปสูบ่อ่ฝังกลบใหเ้ป็นศนูย ์
โดยไดด้าํเนินการตาม 5R คือ refuse, reduce, reuse, recycle และ repair สง่ผลใหปี้ 2564 มีอตัราการรีไซเคิลอยู่ที่รอ้ยละ 88 
ดีกวา่ปีก่อนที่รอ้ยละ 56 ในขณะท่ีสามารถสามารถลดการใชก้ระดาษไดร้อ้ยละ 62 โดยดาํเนินการเพิ่มประสทิธิภาพการใชง้าน
เอกสารกระดาษและเปลีย่นเอกสารรูปแบบกระดาษใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทลัอยา่งตอ่เนื่อง 

- นอกจากนี ้ทาง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดท้าํการสอบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์scope 1 
และ 2 เพื่อวดัผลประสิทธิภาพของการดาํเนินงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และไดร้บัการทวนสอบจากผูม้ีใบอนญุาต 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทเปิดเผยนัน้ มีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
อยา่งไรก็ดีปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา มีปริมาณลดลงเนื่องจากการลดลงของปริมาณเที่ยวบิน
และการดาํเนินนโยบายทาํงานจากบา้น (WFH) 
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- สดุทา้ยแง่มมุทางสงัคม บริษัทบรรลเุป้าหมายในหลายดา้น อาทิ ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จดา้นความปลอดภยันัน้
คือไมม่ีอบุตัิเหตถุึงชีวิตระหวา่งทาํงาน รวมพนกังานท่ีปฎิบตัิงานเขา้รว่มฝึกอบรมครบรอ้ยละ 100 โดยมีชั่วโมงฝึกอบรมทกัษะ
เฉพาะทางเฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี่ 24 ชั่วโมงตอ่ปี 

แผนการดาํเนินงานปี 2565 

 ทัง้นี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเป้าหมายที่จะเป็นผูน้าํตลาดในเสน้ทางบินหลกัและรอง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนที่
สงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดภายในประเทศและเตรียมพรอ้มรองรบัการเติบโตของจาํนวนผูโ้ดยสารเพื่อเช่ือมต่อการ
เดินทางในประเทศและในภมูิภาค นอกจากนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย วางกลยทุธ์ใหฐ้านการบินที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิเสริม
ความแข็งแกร่งเสน้ทางบินในประเทศ พรอ้มทัง้รวมเสน้ทางขนส่งสินคา้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายเสน้ทางบินระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหแ้นใ่จวา่เราจะไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทัง้ในสว่นผูโ้ดยสารและการขนสง่สนิคา้ เพื่อคงความเป็นผูน้าํตลาด  

 เครอืข่ายการบนิ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการบริหารปริมาณที่นั่งและเสน้ทางการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและเกิด
รายไดสู้งสุด โดยมีการปรบัลดและ/หรือเพิ่มความถ่ีเที่ยวบิน ยกเลิกเสน้ทางบินและ/หรือการจัดเสน้ทางบินใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง 

- นอกจากนี ้มีแผนเดินหนา้เพิ่มความถ่ีและเปิดเสน้ทางบินเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัเดินทาง โดยตัง้
เปา้กลบัมาบินเสน้ทางภายในประเทศครบรอ้ยละ 100 ภายในปีนี ้

- รวมทัง้พิจารณาเปิดเสน้ทางบินระหว่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศของประเทศปลายทางอย่างใกลชิ้ด 
ลา่สดุเปิดบินแลว้ 7 ประเทศ 18 เสน้ทางบิน สู ่มลัดีฟส ์กมัพชูา มาเลเซีย สงิคโ์ปร เวียดนาม อินโดนิเซีย อินเดีย 

 การเตบิโตของรายได ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย วางแผนกระตุน้รายไดจ้ากโปรโมชั่นและแคมเปญตลอดปี เช่น Super+ Pass โดยรวมบตัร
โดยสารเที่ยวบินในประเทศไทยและอาเซียน บรกิารจดัสง่อาหารฟรไีมจ่าํกดั และประกนัภยัการบอกเลกิการเดินทาง 

- พรอ้มกลบัมาใหบ้รกิารเช่ือมตอ่เที่ยวบิน (Fly- Thru) ทัง้ในและระหวา่งประเทศ รวมถึงบรกิารเช่ือมตอ่ไปยงัเกาะ
และเมืองตา่งๆ หรอืบรกิารตอ่รถตอ่เรอื 

- เพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจขนสง่สนิคา้ทางอากาศ และธุรกิจดา้นโลจิสติกส ์

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดข้ยายธุรกิจไปยงัการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ airasia Super App โดยตัง้เป้าเป็นผูน้าํดา้น
การทอ่งเที่ยวและไลฟสไตลแ์หง่ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 การเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารที่จะสง่เสริมใหเ้กิดการประหยดัและการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสทิธิผล (Lean Management) เพื่อเตรยีมพรอ้มกบัการแขง่ขนัในอนาคต 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการบินจากวิธีปฏิบตัิการบินสีเขียว (Green Operation) สนบัสนนุการ
เดินทางอยา่งยั่งยืน 
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- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดร้ิเริ่มและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาใช ้เพื่อใหก้ารเดินทางมีความปลอดภยัและ
สะดวกมากขึน้ โดยมุ่งเนน้ในการเพิ่มประสบการณก์ารบินใหม่ๆ และมาตรการลดการสมัผสัเพื่อความสะดวกแลว้ปลอดภยั
ของผูโ้ดยสาร 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ ประธาน
ขอใหถื้อวา่ที่ประชมุไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่
ไดน้  าเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
โดยคณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลู
แก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมตัิงบดุลของปี 2564 เริ่มตน้จาก บจ. 
ไทยแอรเ์อเชีย ดงันี ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,508 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากรายไดใ้นปี 2563 โดยหลกัมาจาก
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารที่ลดลง เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหผู้โ้ดยสารในปีนีล้ดลงรอ้ยละ 
69 จากปีก่อน 

- จากการปรบัปรมิาณเที่ยวบินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง เป็นผลใหค้า่นํา้มนัเชือ้เพลิงลดลงตามปริมาณ
การใชน้ํา้มนั รวมถึงคา่จา้งพนกังานซึ่งลดลงโดยหลกัจากนโยบายขอความรว่มมือใหพ้นกังานใชส้ิทธิการลาโดยไม่รบัค่าจา้ง  
ในระยะสัน้และระยะยาว เช่นเดียวกนักบัค่าบริการในสนามบินและลานจอดจากส่วนลดค่าบริการในการขึน้ลงอากาศยาน 
(Landing Charge) ค่าบริการที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) และค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Charge) 
สง่ผลใหม้ีขาดทนุสทุธิ 11,786 ลา้นบาท และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุตอ่หุน้ท่ี 262.62 บาท 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีสินทรพัยร์วมของบริษัทอยู่ที่ 45,509 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็นผลมาจากสินทรพัย์
หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้จากการทาํรายการขายและเช่ากลบัเครือ่งบิน ซึง่จะมีการเพิ่มในสว่นของมดัจาํค่าเช่าเครื่องบินสทุธิกบัการ
ตดัจาํหนา่ยเงินสาํรองบาํรุงรกัษาเครือ่งบิน ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเงินสดมีจาํนวนลดลง 

- ในสว่นของหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 จากปีก่อน อยู่ที่ 56,464 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการปรบัโครงสรา้ง
หนีส้นิสญัญาเช่าดาํเนินงานเครือ่งบิน ซึง่มีการยืดระยะเวลาในการเช่าออกไป 

- สว่นของผูถื้อหุน้ขาดทนุจาํนวน 10,955 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากสิน้ปีก่อนหนา้ที่จาํนวน 3,496 ลา้นบาท โดย
หลกัเป็นผลจากขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี แมว้่าจะมีการเพิ่มทนุระหว่างปี เขา้มาแลว้ อย่างที่ไดม้ีการอธิบายก่อน
หนา้ในวาระท่ี 1 วา่บรษัิทมีการปรบัโครงสรา้งและการเพิ่มทนุ ซึ่งการเพิ่มทนุของบริษัทแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เกิดขึน้
ในเดือนธนัวาคม ระยะที่ 2 เกิดขึน้ในเดือนมกราคม ซึง่ตามการปิดรอบบญัชีในปี 2564 เสรจ็ไปเพียงแคส่ว่นแรก 
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งบการเงินเฉพาะกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

- รายไดอ้ยูท่ี่ 26 ลา้นบาท เทา่กบัปีที่แลว้ ในขณะที่บริษัทมีขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้อยู่ที่ 127 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจาก
การที่ท าการปรบัโครงสรา้งบรษัิท 

- ในสว่นของงบดลุ มีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 10,925 ลา้นบาท จากเดิม 3,170 ลา้นบาท ทาํใหม้ีสินทรพัยร์วมสทุธิที่ 
14,095 ลา้นบาท ณ วนัสิน้งวด โดยหลกัจากเงินสดที่เกิดจากการเพิ่มทนุของบรษัิทในระยะแรก  

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 52 ลา้นบาท จากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและปรบัโครงสรา้ง 
ผูถื้อหุน้ 

- สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 10,837 ลา้นบาท ทาํใหม้ีสว่นเพิ่มขึน้อยู่ที่ 14,040 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลจากการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเช่นกนั 

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 4,508 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563  ที่รอ้ยละ 72 โดยประมาณ 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทนุสทุธิสาํหรบัปี 2564 ในสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท มีจาํนวน 6,647 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิ จาํนวน 4,764 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ คิดเป็นขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานอยู่ที่ 1.2985 บาทต่อหุน้ 
ถา้คิดเป็นลกัษณะขาดทุนต่อหุน้ที่มีการปรบัลดลงจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกไปแลว้เมื่อเดือนธันวาคม จะอยู่ที่ 
1.2833 บาทตอ่หุน้ ในการขาดทนุ 

- ในส่วนของงบดลุ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้เป็น 71,208   ลา้นบาท โดยหลกัจากเงินสดที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุน 
ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนมีการลดลงจากการทาํรายการขายและเช่ากลบัเครื่องบินและมีการตดัจาํหน่ายเงินสาํรอง
บาํรุงรกัษาเครือ่งบินที่เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักลา่ว 

- สว่นของหนีส้นิรวมเกิดจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่มีการปรบัโครงสรา้งหนีส้นิในการยืดอายเุวลา
สญัญาเช่าดาํเนินงานเครือ่งบิน ซึง่ทาํไปแลว้ 25 ลาํ ในปี 2564 

- สว่นของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 16,828.8 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 2 สว่น สว่นหนึง่คือผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ี 20,201 ลา้น
บาท และเป็นสว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย ติดลบ 3,372 ลา้นบาท 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) 
และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย  9,608,607,541 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 978 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า 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 ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน 
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

1) การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ บรษัิทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและขอ้จ ากัดในการ
จ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดให้ตอ้งปฏิบตัิตามแผนธุรกิจใน
อนาคต และความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัทมี
รายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั มีมติงดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 เป็นผลมาจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ ผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  9,608,607,541 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 978 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 เนื่องจากเป็นส านกังาน สอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้ริการ
การสอบบญัชีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์
เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว 

จึงเห็นควรใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2565 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 

ซึง่ผูส้อบบญัชีนางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ลงลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบรษัิทจ านวน 3 ปี และนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ลง
ลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัทจ านวน 1 ปี ส  าหรบัผูส้อบบญัชีอีก 2 ท่าน คือนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และนางสาว
โกสมุภ ์ชะเอม ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ ใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได ้ใหบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที่แทน 
รวมทัง้เห็นควรใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท 
เทา่กบัปี 2564 ซึ่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยสาํหรบัปี 2565 
ดว้ย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจาํนวน 4.0 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2564 
นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จาํนวน 0.8 ลา้นบาท 
จึงขออนญุาตทางที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถ
กดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

เอกสารแนบ 1
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มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหค้ณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย  ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั  
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายางานตอ่ที่ประชมุวา่ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นการลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2565 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
รบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงันี ้ 

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
7.2 นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ 

7.3 นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ 

7.4 นายดเินช นมับิอาร ์ กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 ทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้
มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยกรรมการทัง้ 4 ทา่น มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท 
และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม
เอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 3) แลว้  

เอกสารแนบ 1
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อใหล้งคะแนนส าหรบักรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไมว่า่จะ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง โดยกดปุ่ ม
ออกเสยีงลงคะแนนในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย  9,607,734,819 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9909 
ไมเ่ห็นดว้ย 873,817 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0090 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นายวีรยทุธ โพธารามิกกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย  9,603,123,183 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9429 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,485,453 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0570 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ  

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.4  นายดิเนช นมับิอาร ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ  

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานในที่ประชมุไดข้อเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั 
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ไดก้บัตลาดและบรษัิทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับริษัท 
โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และไดร้บัเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบริษัทไดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 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 างานชดุตา่งๆ ของบรษัิท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดงักลา่วไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชมุคนละ 40,000 บาท ตอ่ครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ 
คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

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

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 

กรรมการบรษัิท (รวมทัง้บคุคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ดา้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี สิทธินี ้
ใหข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  

เอกสารแนบ 1
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เช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา ในช่วงสถานการณโ์ควิด คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการลดหยอ่นเบีย้ประชุมต่างๆ ในเกณฑเ์ดียวกนักบั
พนกังานและผูบ้รหิารอื่นๆ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นดว้ย  9,608,590,081 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 17,577 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสยีง   978 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 0.0000 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

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

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแถลงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่  

ขออนญุาตกลา่วสรุปอีกครัง้ เพื่อยืนยนัในความมุ่งมั่น ตัง้ใจ ของคณะกรรมการและพนกังานทกุคน ที่ไดมุ้่งมั่นท างานมาโดย
ตลอดดว้ยความเหน่ือยยาก เพื่ออยากที่จะใหบ้ริการทัง้หมดเป็นไปอย่างดีที่สดุเท่าที่เราจะท าได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
การตรงเวลา เป็นเรื่องส าคญัมากๆ ส าหรบัธุรกิจการบิน จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน 
ขอบคณุพนกังานทกุคน ขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ท่ีสนบัสนนุกิจการของเรา รว่มทกุขร์ว่มสขุกนัมาโดยตลอด และสญัญาว่าเราจะ
มุง่มั่นตัง้ใจท างาน เพื่อใหผ้ลประโยชนท์ี่ดี ผลตอบแทนที่ดี และบริการที่ดีกบัประชาชนครบั ในครัง้นีจ้ะขออนญุาตปิดประชุม
ในวนันี ้สวสัดีครบั  

สรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย จ านวนหุน้ 2,335,097,451  หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 655 ราย 
จ านวนหุน้ 7,273,511,185 หุน้ รวมเป็นจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม 670 ราย จ านวนหุน้ 9,608,608,636 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
82.8838 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทจะไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึ่งบนัทึกรายละเอียดที่
ส  าคัญโดยสรุปที่เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป 
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