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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่ )
ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร
......................................................................
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง
(โดย นายพิทย อุทยั สาง ผู้รับมอบฉันทะ)
2. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จานวน 4,698 ราย
รวมผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
จานวน 4,699 ราย

ถือหุ้น

1,113,931,061

หุ้น

ถือหุ้น
ถือหุ้นทังสิ
้ ้น

514,066,603
1,627,997,664

หุ้น
หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทังฝ่้ ายบริหารเข้ าร่วมประชุม คือ
กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรี ชา กมลาศน์
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-2ฝ่ ายบริหารบริษัทฯ
1. นายโชคชัย ปั ญญายงค์
2.
3.
4.
5.
6.

นายปานฑิต ชนะภัย
เรื ออากาศเอก มนตรี จาเรี ยง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
นายดนุช บุนนาค
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์

7. ร้ อยโท อธิศกั ดิ์ พัดชื่นใจ
8. นายประกอบเกียรติ นินนาท
9.
10.
11.
12.

นางชุดา ธนะภูมิ
นายรัช ตันตนันตา
นายพิเชษฐ์ เรี ยงวัฒนสุข
นายธงชัย สิงห์กลุ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางพิณคา โรหิตเสถียร
นางชาริตา ลีลายุทธ
เรื ออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
เรื ออากาศเอก ยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย
นายดุลยพงศ์ สุขานุศาสน์
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
นางบุษบา สังขวิภา
นายบาเพ็ญ สรรพศรี
นางสาวจิระพันธ์ ศิริไพรวัน
นางสุวิมล บัวเลิศ
นายสาโรจน์ ยุทธไตร
นางเดือนเพ็ญ ทีฆกุล
นางเพชรพริง้ สารสิน
นาวาอากาศตรี สถาพร เจริ ญศิริ

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์องค์กรและ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายรายได้ เสริ มองค์กร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับ
กิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และ
สิ่งแวดล้ อมการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่ องบิน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบารุงอากาศยาน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบารุงอากาศยาน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดและบริ หารรายได้
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาการตลาดและบริการลูกค้ า
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารข้ อมูลธุรกิจการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัทฯ
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายงานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และแผน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน

-328.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางเบญจมาศ วิไลชนม์
นางนันทนา สังขวิจิตร
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย
นายเกรี ยงไกร มโนมัยพันธุ์
นายชุตินธร ศรี สิทธิกรรม
นายวรเนติ หล้ าพระบาง

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ผู้อานวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ประเทศไทยและอินโดจีน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ภูมิภาค
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ระหว่างทวีป
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ดจิ ิทลั
ผู้อานวยการใหญ่สงั กัดสานักงานกรรมการผู้อานวยการใหญ่
รักษาการกรรมการผู้จดั การบริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด
เรื ออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จดั การฝ่ ายครัวการบิน
ร้ อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรี ชมุ่
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื ้น
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริการลูกค้ าภาคพื ้น
นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายการพาณิชย์สินค้ าและไปรษณียภัณฑ์

ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทาหน้ าที่สงั เกตการณ์การนับคะแนนเสียง
1. นายเทอดพงษ์ พงษ์ ศกั ดิ์ศรี
2. นางสาวพัทธมน พุทธสีมา
3. นางสาวปั ทมิกา เปาอินทร์
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่กรรมการตรวจนับคะแนน
1. นางสาวแธน ภัคพงษ์พนั ธุ์ชยั
2. นางสาวเพชรดา กิ่งวัฒนกุล
3. นายตุลย์ เงยวิจิตร
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง ประธาน กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้ กรุณาสละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี ้ ซึ่งในการจัดประชุมสามัญประจาปี นัน้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 34 ระบุไว้ ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุน
จดทะเบียนจานวน 26,989,009,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ขณะนี ม้ ี ผ้ ูถื อหุ้นเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ วยตนเอง และรั บมอบฉันทะรวมทัง้ สิ น้ 2,232 ราย คิดเป็ นจ านวนหุ้นทัง้ สิ น้
1,459,892,924 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.8825 ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทฯ มี ผ้ ูถือหุ้นทัง้ หมด
111,455 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้ สิ น้ 2,182,771,917 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอเปิ ด
ประชุม พร้ อมกับแนะนากรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายบริ หารที่มาร่ วมประชุม และแนะนานางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อานวยการใหญ่

-4สานักเลขานุการบริ ษัทฯ ซึ่งทาหน้ าที่เลขานุการการประชุม และแจ้ งว่าสาหรับการประชุมครัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้
บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดูแลและให้ คาปรึกษา ให้ การดาเนินการ
ประชุมเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยแนะนาผู้แทนจากบริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด คือ นางกุลกนิษฐ
คาศิริวชั รา และขอให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็ นผู้แนะนาฝ่ ายบริ หารบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ กล่าวแนะนาฝ่ ายบริ หารบริ ษัทฯ จากนันขอให้
้
ประธานกล่าวเกี่ ยวกับ
ข้ อบังคับในการดาเนินการประชุม
ประธาน ชี ้แจงว่าก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุมนัน้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับกาหนดไว้ ในเรื่ อง
ของการประชุม ว่าจะต้ องดาเนินการไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ในการดาเนินการจะเป็ นไปตาม
ระเบียบวาระ สาหรับการประชุมระเบียบวาระใดที่จะต้ องออกเสียงลงมติเพื่อการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระต่างๆ ขอเชิญนางสุวิมล บัวเลิศ
ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัทฯ เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัทฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 นี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม และให้ เสนอ
ชื่อบุคคลที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อรั บการพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 เป็ นการล่วงหน้ า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
“www.thaiairways.com” ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มี ผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอ
เรื่ อง และเสนอรายชื่อเข้ ามายังบริ ษัทฯ ดังนัน้ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในครัง้ นี ้ มีระเบียบ
วาระการประชุ ม รวมทัง้ สิ น้ 10 วาระ ดัง มี ร ายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ที่ ไ ด้ น าเสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกท่านล่วงหน้ าแล้ ว
ข้ อบังคับในการประชุม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 ระบุไว้ ว่า “ประธานในที่ประชุม มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการประชุม โดยดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม”
การอภิปราย
ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้ อยคาต่อที่ประชุม ขอให้ ยืนรอหลังไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ ซึ่งมีทงหมด
ั้
8 จุด เมื่อ
ประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง
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- สถานะเป็ นผู้ถือหุ้น/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
- แล้ วจึงอภิปรายในเนื ้อหาตามระเบียบวาระ
หากมีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์กล่าวถ้ อยคามากกว่า 1 ท่าน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกล่าวถ้ อยคาท่านที่เหลือ
ยืนรอหลังไมโครโฟนที่จัดเตรี ยมไว้ เพื่อรอให้ ประธานในที่ ประชุมอนุญาตต่อไปภายหลังจากที่ผ้ ถู ื อหุ้นท่านก่อน
หน้ ากล่าวถ้ อยคาจบ โดยประธานในที่ประชุมจะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั มิได้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นก่อน ทังนี
้ ้
การอภิปรายจะต้ องอยูใ่ นประเด็นหรื อเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังปรึกษากันอยู่ และขอให้ อภิปรายด้ วยความสุภาพ
การออกเสียงลงคะแนน
เพื่ อให้ การประชุมเป็ นไปโดยกระชับ และไม่เป็ นการรบกวนเวลาของผู้ถื อหุ้น บริ ษั ทฯ ขอกาหนดวิ ธี การ
ลงคะแนนเสียง ดังนี ้ คือ หากมีผ้ ใู ดไม่ให้ ความเห็นชอบ หรื องดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ส่งบัตรลงคะแนนที่ระบุการออกเสียงดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่
ส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านให้ ความเห็นชอบในระเบียบวาระนันๆ
้ ยกเว้ น
ระเบียบวาระที่ 9 ซึง่ บริษัทฯ จะขอเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ทังนี
้ ้ เมื่อประธานได้ แจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ ว หากมีการส่งบัตรลงคะแนน
ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่สง่ หลังจากนันเป็
้ นโมฆะ และไม่นามานับคะแนนเสียง
ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบที่มีการระบุการออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นไว้ แล้ ว ไม่ต้องส่ง
บัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ จดั การนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเอง
และเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนแล้ ว ประธานสามารถดาเนินการ
ประชุมในเรื่ องถัดไปได้ ทนั ทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็ จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบ
การนับคะแนน
การนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2, 4, 5 และ 7
จะใช้ มติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะใช้ มติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
การนับคะแนนระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือ สาหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และ
อนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายใน 5 ปี
จะใช้ มติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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้
ในระเบียบวาระนี ้บริษัทฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ ไม่ว่าจะให้ ความเห็นชอบ ไม่ให้ ความเห็นชอบ หรื องดออกเสียงก็ตาม ทัง้ นี ้ ประธานจะขอเรี ยกเก็บบัตร
ลงคะแนนแยกตามรายบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และจะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรณีที่จะมีผลทาให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ
- กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผ้ ลู งคะแนนไม่ทาเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบตั รลงคะแนนชารุ ดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ จะลงคะแนนเช่นใด
กรณีผ้ ลู งคะแนนส่งบัตรลงคะแนน ภายหลังจากที่ประธานได้ แจ้ งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ ว
ในการประชุมครัง้ นี ้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ส่ง ผู้แทนเพื่อทา
หน้ าที่สงั เกตการณ์การลงคะแนนเสียง มีรายชื่อดังนี ้
1. นายเทอดพงษ์ พงษ์ ศกั ดิศ์ รี
2. นางสาวพัทธมน พุทธสีมา
3. นางสาวปั ทมิกา เปาอินทร์
สาหรับลาดับต่อไป ขอเรี ยนเชิญประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
นายมนต์ชัย ราบรื่ นทวีสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็น ว่า การดาเนินการประชุม ควรอยู่ในกรอบของ
ประชาธิปไตย กติกาที่แถลงมาว่าเป็ นข้ อบังคับของบริ ษัทฯ นัน้ ตนขอยอมรับในข้ อ 34 และ 36 แต่ในส่วนของวิธีการนับ
คะแนนนัน้ ตนได้ เคยทักท้ วงไว้ แล้ วในหน้ า 6 ของรายงานการประชุมปี ที่แล้ ว ว่าไม่มี ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อใดที่
กาหนดให้ นบั คะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมแล้ วเดินออกหรื อไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนนถื อเป็ นเสียงที่เห็นด้ วย ทัง้ นี ้
กระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 51 แล้ วลงคะแนนเสียงก็จะมีผลให้ ชนะอยู่แล้ ว ดังนัน้ ตนจึงไม่ยินยอมให้ มีการ
ดาเนินการประชุมในลักษณะซึ่งตนได้ เคยทักท้ วงไว้ ในปี ที่แล้ วท้ ายรายงานการประชุมหน้ า 6 และได้ แสดงความไม่
เห็นด้ วยในท้ ายหน้ า 46 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขาดทุนแทบจะล้ มละลาย บรรดาผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก็ยงั มีความหวัง
ว่าจะให้ บริษัทฯ มีกาไรและรับเงินปั นผล ในส่วนของการตังกรรมการ
้
15 คน ซึ่งหากดูตามรายงานประจาปี หน้ า 63
คุณอาพน กิตติอาพน รับเบี ้ยประชุมต่างๆ ไปประมาณ 1,600,000 บาท และกรรมการท่านอื่นรับไป 1,700,000 บาท
หากบริ ษัทฯ จะตังกรรมการ
้
15 คนเท่าเดิมในขณะที่สายการบิน Singapore Airlines มีกรรมการ 9 คน แต่บริ ษัทฯ
ขาดทุน บริ ษัทฯ ก็ควรตังกรรมการแค่
้
8-9 คนเท่านัน้ คนที่ไม่เป็ นประโยชน์ก็ไม่ควรตัง้ ดังนัน้ ตนขอเสนอญัตติดว่ น
ให้ มีการปฏิรูปบริ ษัทฯ ในโอกาสนี ้ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยซึ่งมีห้ นุ อยู่ร้อยละ 25 หรื อประมาณ 1 ใน 4 สามารถตัง้
กรรมการได้ 1 ใน 4 แต่ในครัง้ นี จ้ ะขอตังเพี
้ ยงคนเดียวใน 9 คนที่จะตังขึ
้ น้ มาใหม่ ในโอกาสที่มีการปฏิรูปประเทศ
นโยบายการคลังจากรัฐมนตรี ได้ เสนอชื่อมาแล้ ว 8 คน ส่วนคมนาคมกับกองทุนต่างๆ มีอีก 6 คน รวมเป็ น 14 คน และ
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ยืนยันญัตตินี ้และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดออกจากที
้
่ประชุมให้ เหลือต่ากว่า 25 คน ถือเป็ นการปิ ดการประชุม และให้
บริษัทฯ กลับไปปฏิรูปบริษัทฯ มาเสียก่อนแล้ วจึงมาเรี ยกประชุมใหม่ พร้ อมทังขอให้
้
ผ้ ถู ือหุ้นที่เห็นด้ วยลุกออกจากที่
ประชุมให้ เหลือน้ อยกว่า 25 คน
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเนื่องจากท่านประธานใกล้ จะเกษี ยณแล้ ว ขออย่าได้ สร้ างความด่างพร้ อยต่อ
เกียรติประวัติ และได้ ยกตัวอย่างการคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ ้น ซึ่งยังไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ เช่น กระเป๋ า หรื อการไม่มี ของ
ชาร่วยในการประชุม ดังนัน้ ตนขอให้ ประธานแสดงวิสยั ทัศน์ด้วย
ประธาน กล่าวว่ายินดีที่จะรับฟั งและพร้ อมจะปรับปรุงแก้ ไขในทุกเรื่ อง แต่เนื่องจากได้ มีการกาหนดระเบียบ
วาระการประชุมและผ่านการเตรี ยมการมานานพอสมควรแล้ ว จึงขอให้ มีการดาเนินการประชุมต่อไป และให้ ทาง
ฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ บนั ทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
นางสุพรรณี บุณยวัฒน ผู้ถือหุ้น กล่าวขอให้ ผ้ ูถือหุ้นอยู่ร่วมการประชุมต่อไป เนื่องจากตนมาเข้ าประชุม
เพื่อที่จะรับฟั งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ขณะนี ้บริ ษัทฯ กาลังประสบปั ญหาขาดทุน หากผู้ถือหุ้นลุกออกไป
จากที่ประชุมแล้ ว จะมีผ้ ใู ดดูแลบริษัทฯ ต่อไป
นายมนต์ชยั ราบรื่ นทวีสขุ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าขอให้ มีการเรี ยกประชุมใหม่อีกครัง้ หนึง่
นางสุพรรณี บุณยวัฒน ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการเรี ยกประชุมใหม่จะใช้ เวลานาน เนื่องจากจะต้ องรอรัฐบาลใหม่
นายมนต์ชยั ราบรื่ นทวีสขุ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าน่าจะเสร็จสิ ้นในสัปดาห์หน้ า
นางนิลุบล บัวน้ อย ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าการที่ที่ประชุมเกิดความไม่เรี ยบร้ อยนี ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สงบสติอารมณ์ เนื่องจากการเรี ยกประชุมแต่ละครัง้ เป็ นเงินของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมไป องค์ประชุมก็
ยังครบอยู่ จึงขอให้ มีการดาเนินการตามวาระ แล้ วให้ ประธานรับเรื่ องไป ทังนี
้ ้ การที่ตนมาเข้ าร่วมประชุมวันนี ้ก็เพื่อ
มารับฟั งว่าเพราะเหตุใดบริ ษัทฯ จึงขาดทุนและจะมีการแก้ ไขการขาดทุนอย่างไร จะมีวิธีการลดค่าใช้ จ่ายอย่างไร
หากผู้ถือหุ้นใช้ อารมณ์ในการอภิปราย ความเสียหายก็จะเกิดกับบริ ษัทฯ จึงขอให้ ทุกท่านรับฟั งผู้บริ หาร รับฟั งผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่มาให้ ความเห็นแล้ วค่อยตัดสินใจว่าจะออกจากที่ประชุมหรื อไม่ ขณะนี ้เป็ นเพียงวาระแจ้ งเพื่อทราบเท่านัน้
จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหยุดคิดก่อนว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
ประธาน กล่าวขอบคุณและเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายบัญชา วุฑฒิปรี ชา ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอให้ ประธานใช้ ดลุ ยพินิจในการดาเนินการประชุมต่อไปและ
กล่าวว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านนัน้ มีสิทธิ ในการที่จะเข้ าร่ วมหรื อไม่เข้ าร่ วมประชุม ก็ได้ ดังนัน้ จึงขอให้ ท่านประธาน
ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ซึ่งขณะนี ้ยังไม่ได้ เริ่ มเข้ าวาระใด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มเติมวาระ ก็มี
วาระสุดท้ ายที่ เ ป็ นเรื่ องอื่ นๆให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ อภิ ปราย ดัง นัน้ เพื่อให้ การประชุม ดาเนินต่อไปได้ จึง ขอให้ ประธาน
ดาเนินการประชุมต่อไป
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นางแจ่ม ศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเชื่ อว่าที่ ผ้ ูถือหุ้นท่านแรกอภิ ปรายเป็ นเพราะความกัง วล
เนื่องจากวันนี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจานวนมาก แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่า ร้ อยละ 50กระทรวงการคลัง
จึงมีอานาจในการลงมติเห็นชอบในการประชุม และทุกครัง้ ที่ผ่านมา ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงอย่างไรก็จะแพ้
มติของกระทรวงการคลัง แต่ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายแรกได้ อภิปรายนันอาจหมายความว่
้
าอย่างไรก็ดี ในการประชุมวันนีว้ าระก็
จะต้ องผ่าน รวมถึงการเลือกตังกรรมการ
้
5 ท่านซึ่งมีนายอาพน กิตติอาพน ด้ วย ซึ่ง ตนขอตังข้
้ อสังเกตต่อที่ประชุมถึง
สาเหตุที่ผ้ ูถือหุ้นอภิปรายขอให้ ผ้ ูถือหุ้นออกจากที่ประชุมว่ าไม่น่าจะมีเจตนาเป็ นการล้ มเลิกการประชุม แต่ เป็ น
แนวคิดในการทาให้ สงั คมเข้ าใจว่าองค์ประชุมรายย่อยไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรก็จะแพ้ เสียง
ของกระทรวงการคลัง ดังนัน้ ตนจึง ขออภิปรายไว้ เพื่ อให้ ที่ประชุม ได้ เข้ าใจถึงเจตนาของผู้ถือ หุ้นรายแรกที่ไ ด้
อภิปรายว่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกจากที่ประชุม ซึง่ ไม่ได้ มีเจตนาร้ าย แต่มีเจตนาให้ เห็นว่ามีการประท้ วงการเสนอรายชื่อผู้ที่
เข้ ามาเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เนื่องจากสายการบิน Singapore Airlines มีกรรมการเพียง 9 ท่านแต่บริ ษัทฯ มี
กรรมการถึง 15 ท่าน
ประธาน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าขอให้ บคุ คลที่ประสงค์จะอภิปรายแจ้ งชื่อก่อนการอภิปราย และกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นราย
ต่อไปอภิปราย
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการให้ คาตอบของบริ ษัทฯ ในเรื่ องการคอรัปชัน่ และขอให้
มีการแก้ ไขให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวนร้ อยละ 25 ให้ สามารถแต่งตังกรรมการได้
้
2.5 คนจาก 15 คน
ประธาน กล่าวขอบคุณและเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นางสุพรรณี บุณยวัฒน ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นด้ วยกับนางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ และผู้อภิปรายคน
แรก เนื่องจากกระทรวงการคลังมีห้ นุ อยู่ถึง 1,114,000 หุ้น ซึ่งก็จะชนะการลงคะแนนเสียง จึงขอความเป็ นธรรมจาก
ท่านประธานว่าจะดาเนินการอย่างไรให้ เกิด ความยุติธรรมต่อถื อหุ้นรายย่อย กระทรวงการคลัง ไม่ควรชนะการ
ลงคะแนนเสียงและใช้ สิทธิในการแต่งตังบุ
้ คคลใดก็ได้ เพื่อเข้ ามาเป็ นกรรมการ หากบุคคลนันมี
้ คณ
ุ ภาพ ตนก็ยินดี
แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ ขาดทุนถึง 12,000 ล้ านบาท ซึ่งตัง้ แต่บริ ษัทฯ ก่อตัง้ มา 54 ปี ยังไม่เคยเกิ ดเหตุการณ์ เช่นนี ้
จึงขอให้ มีการเสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ประธาน ขอให้ มีการบันทึกการอภิปรายดังกล่าวไว้ และเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ากรณีที่นายบัญชา วุฑฒิปรี ชา ได้ อภิปรายว่าหากมีกรณีอื่นนัน้
ให้ มีการนาไปอภิปรายในวาระอื่นๆ ประเด็นนี ้มีการอภิปรายกันมา 10 ปี แล้ ว และเมื่อดาเนินการประชุมไป
ถึงวาระอื่นๆ ประธานก็จะปิ ดการประชุม และทุกครัง้ ที่ผ้ ถู ือหุ้นรวมถึงตัวผู้อภิปรายสอบถามประเด็นต่างๆ ก็ไม่เคย
ได้ รับคาตอบมาตลอด 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอาพน กิตติอาพน ซึ่งตนได้ ร้องเรี ยนนายอาพน กิตติอาพน ใน
เรื่ องการทุจ ริ ตเป็ นหนัง สื อ มีตราประทับของประธาน หรื อ DH แต่ปรากฏว่าไม่มี การดาเนินการใดๆ และเรื่ อง
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นันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับท่านประธาน แต่เกี่ยวกับอดีตประธานอาพน กิตติอาพน ที่ ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนเป็ นครัง้ ที่สอง
และนายอาพน กิตติอาพน ได้ ประกาศต่อที่ประชุมแห่งนี ้ว่าถ้ าบริ หารขาดทุนอีกจะลาออก แต่ ยังจะกลับมาเป็ น
กรรมการ ตนจึงขอสอบถามนายอาพน กิตติอาพน ถึงสาเหตุที่บริ ษัทฯ ขาดทุน ว่าเป็ นเพราะพนักงานส่วนหนึ่งขาด
ขวัญและกาลังใจในการทางานใช่หรื อไม่ จากการที่ถูกฝ่ ายบริ หารผู้มีอานาจกลั่นแกล้ งรังแกพนักงานที่มิใช่ พวก
ตนเอง เช่น เมื่อบริ ษัทฯ ไม่พอใจก็ไล่พนักงานออก มีการพิจารณาอุทธรณ์ เป็ นเวลาปี กว่า ผลปรากฏว่าพนักงานไม่มี
ความผิดให้ กลับมาทางานได้ ตามปกติ แต่เช่นนีแ้ ล้ วพนักงานจะมีขวัญและกาลังใจในการทางานให้ บริ ษัทฯ ได้
อย่างไร ส่วนพนักงานที่ทาประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ก็ไล่ออก เช่น นายพฤทธิ์ บุปผาคา ศาลแรงงานมีคาพิพากษาว่าเลิก
จ้ างไม่เป็ นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 49 โดยพิพากษาให้
บริษัทฯ ชดใช้ คา่ เสียหายจานวน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็ นเงินของผู้ถือหุ้น ส่วนนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ศาลแรงงานก็มี
คาพิพากษาว่าเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม บริ ษัทฯ ต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ นายปิ ยสวัสดิ์ฯ จานวน 1 ล้ านบาท ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าชดเชยที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ายไปแล้ วประมาณ 5-6 ล้ านบาท เงินที่เสียหายเป็ นเงินของผู้ถือหุ้นไม่ใช่เงินของนายอาพน
กิตติอาพน ค่าเสียหายเป็ นส่วนหนึง่ ของการขาดทุนและผลประกอบการขาดทุนเป็ นเพราะนายอาพน กิตติอาพน ไม่
รักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ใช่หรื อไม่ ตนจึ งขอสอบถามผ่านไปยังนายอาพน กิตติอาพน และขอให้ ตอบด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง มีพนักงานกลุ่มหนึ่ง สามารถลางานได้ โดยไม่ต้องทางานให้ บริ ษัทฯ แต่รับเงินเดือนเต็มทังปี
้
และมีการปรับขึ ้นอีก 1 ขันต่
้ อปี ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ คาตอบตนเป็ นหนังสือว่าพนักงานที่ลานัน้ ได้ ลาถูกต้ องตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯ การบริ หารแบบนี ้จะอยู่ได้ อย่างไร และจะไม่ขาดทุนได้ อย่างไร ทังนี
้ ้ ประเด็นสาคัญของการขาดทุนของ
บริ ษัทฯ คือการซื ้อเครื่ องบินเป็ นจานวนมาก รวมแล้ ว 58 ลา ในช่วงที่นายอาพน กิตติอาพน เป็ นประธานของบริ ษัทฯ
ซึง่ มีการซื ้อมาแบบทยอยซื ้อทีละรุ่น หลังจากนาเครื่ องบินมาบินก็ขาดทุน และขาดทุนทุกเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็ นพิสยั
การบินไกลหรื อใกล้ พอประสบปั ญหาขาดทุนก็จอดเครื่ องบินไว้ ซึ่ง การจอดดัง กล่าวทาให้ บริ ษัทฯ มีค่า ใช้ จ่าย
เกิดขึ ้น กล่าวคือ (1) ค่าที่จอดเครื่ องบินซึง่ มีราคาสูงมาก (2) ค่าซ่อมบารุงในการอุน่ เครื่ องตามตารางกาหนดการบิน
สากลระหว่างประเทศ และ (3) ค่าต่อใบอนุญาตตามกฎการบินสากลของเครื่ องบิน ซึ่งการซื ้อเครื่ องบินมาเป็ นจานวน
มากนัน้ ไม่ได้ หมายความว่าบริษัทฯ ได้ ขยายเส้ นทางการบินใหม่หรื อได้ เพิ่มเที่ยวบินขึ ้น หรื อมีรายได้ เพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น แต่
กลับ เพิ่ ม พูน รายจ่ า ยผูก พัน ระยะยาวที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ ผลการลงทุน ระยะสัน้ ท าให้ เ กิ ด การขาดทุน ในวัน นี ้
ส่วนรายรับของบริ ษัทฯ ยังคงที่และอาจจะลดลงเนื่องจากสาเหตุทางการเมืองในขณะนี ้ การซื ้อเครื่ องบิน ใหม่มา
ทดแทนเครื่ องบินเก่าและเครื่ องบินเก่าขายไม่ได้ จึงต้ องมีการจอดเครื่ องบินเก่าไว้ นนท
ั ้ าให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น เป็ น
การขาดทุนงวดที่สอง ท่านอดีตประธานบริ ษัทฯ คือ นายอาพน กิตติอาพน ได้ กล่าวต่อที่ประชุมเมื่อขาดทุนครัง้ แรก
ว่าถ้ าท่านทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนอีกครัง้ ท่านจะลาออก หากท่านอยู่ในที่ประชุม ขอความกรุ ณาลุกขึ ้นยืนและขอให้
ท่านกล่าวขอโทษต่อที่ประชุม และให้ กล่าวขอรับผิดชอบต่อผลประกอบการที่ขาดทุนโดยการขอลาออก นอกจากนี ้
ยังมีคา่ เสียหายอื่นๆ อีก เช่น การปิ ดสนามบินเมื่อปี 2551 ทาให้ ขาดทุน 12,000 ล้ านบาท และเมื่อต้ นปี 2556 กลุ่ม
พนักงานนัดหยุดงานทาให้ บริ ษัทฯ เสียหายไปอีก 300 ล้ านบาท ซึ่งตนได้ ร้องเรี ยนและสอบถามไปแล้ ว แต่ไม่ได้ รับ
คาตอบ และขอสอบถามว่า บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการอย่างไรบ้ าง บุคคลเหล่านัน้ กระทาผิดทัง้ กฎหมายแรงงานและ
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อยู่ด้วย จึงขอให้ มีการปฏิ รูปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านแรกได้ อภิปรายไป และกล่าวแสดงความเสียใจที่ผ้ ูถือหุ้นไม่ออกจากที่
ประชุมเพื่อให้ เป็ นประวัตศิ าสตร์ ของบริษัทฯ ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้ มเหลวเพราะผลจากนายอาพน กิตติอาพน
ประธาน ชีแ้ จงว่าในการประชุมวันนี ้ เป็ นการประชุม ที่แลกเปลี่ ยนข้ อคิดเห็นกันสองฝ่ าย และเป็ นการ
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 ซึ่งกาหนดว่าการเลือกตังกรรมการต้
้
องทาตามเสียงข้ างมากและเนื่องจาก
ขณะนีบ้ ริ ษัทฯ ยังไม่มีแนวทางอื่น บริ ษัทฯ จึง ต้ องดาเนินการไปตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้ และขอโอกาสให้ ทาง
บริ ษั ท ฯ ได้ น าเสนอข้ อ มู ล พร้ อมกับ รั บ ฟั ง ข้ อ คิด เห็ น ข้ อต าหนิ หรื อ ข้ อเสนอจากผู้ถื อหุ้น เป็ นลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนกันสองฝ่ าย และขอให้ มีการดาเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นที่รอการอภิปรายอยู่ได้ อภิปราย
ต่อไปก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
นางสาวปราณีต ช่วงวานิช ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนมาเข้ าประชุมทุกครัง้ ที่มีการเริ่ มเปิ ดประชุม และเมื่อสักครู่
ทางฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งว่า มีระเบียบวาระการประชุมและให้ มีการอภิปรายตามวาระ จึง เข้ าใจว่าการ
ประชุมจะดาเนินไปด้ วยดี ซึ่งระหว่างที่มาเข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ ก็ จะมีปัญหา แต่ในวันนี ้ตนรู้สึกเสียใจที่มีผ้ อู ภิปราย
เพื่ อให้ การประชุมล้ มเหลว และมี ความเห็นว่าในการรับฟั งนัน้ ไม่ควรมุ่ง ถึง การต่อว่าผู้อื่นอย่างเดียว บริ ษัทฯ ได้
กาหนดวาระการประชุมไว้ แล้ ว ก็มีบคุ คลที่อภิปรายนอกวาระ ซึ่งจะทาให้ การทางานล้ มเหลว มีการอภิปรายไปตาม
อัธยาศัย และหากจะมีการอภิปรายถึงการคอรัปชัน่ เรื่ องกระเป๋ าตามที่นายอุทิศ เหมวัตถกิจ กล่าวถึงนัน้ เป็ นการ
กล่าวโดยไม่มีหลักฐานชัดเจน ไม่ให้ โอกาสฝ่ ายที่ถูกกล่าวหาได้ ชี ้แจง ส่วนปั ญหาภายในองค์กรก็ควรบริ หารจัดการ
กันเอง ไม่จาเป็ นต้ องประกาศให้ ประชาชนรับรู้ และมีความเห็นว่าการนาเรื่ องมาประจานนันไม่
้ ถกู ต้ อง ส่ วนเรื่ องการ
ประท้ วงนัน้ ทุกท่านทราบดีวา่ เป็ นจุดบกพร่องมาตังแต่
้ ปี 2551 และเรื่ องการประท้ วงในองค์กรทาให้ เกิดการขาดทุน
และทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสียเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรประสานกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาองค์กร และตนยินดีที่จะช่วยในการ
ดาเนินการและลงคะแนนเสียงเพื่อสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เนื่องจากบริ ษัทฯ ถือเป็ นความภาคภูมิใจ
ของประเทศที่ไม่ควรมีบคุ คลใดมาทาให้ ลม่ สลาย
ประธาน กล่าวขอบคุณและเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
พันตารวจเอก เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนได้ ติดตามการบริ หารงานของบริ ษัทฯ มาตลอด
อย่างไรก็ ตาม ขออภิ ป รายถึง ประเด็นแรก คื อ (1) ความมี นา้ ใจของพนักงานบริ ษัทฯ ซึ่ง ได้ ส ่ง ยิ ม้ แบบเต็ม ใจ
ลักษณะนี่คือ ไทยสมายล์ คือรอยยิ ้มที่ช กั จูง ความเป็ นมิตรซึ่ง แสดงถึง วัฒ นธรรมองค์กรของบริ ษัทฯ และ (2)
เรื่ องการคัดเลือกท่านประธานเข้ ามาแก้ ไขวิกฤติจากประธานคนก่อน ได้ มีการสรุปไว้ ในรายงานซึ่งจะต้ องรับรอง
แต่ขณะนี ้ยังไม่ได้ เข้ าสูว่ าระดังกล่าว แต่ตนขอแสดงความคิดเห็น คือในหน้ าที่ 2 กับหน้ าที่ 21 โดยขอให้ ผ้ ปู ระชุมได้
อ่าน เพราะได้ สรุ ปไว้ แล้ วทังหมดตามที
้
่ มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการทางานที่ไม่เป็ นไปตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งได้ สร้ าง
ผลขาดทุนสะสม และอาจจะขาดทุนต่อไปอีกหากไม่มีการแก้ ไข และตนมีแผนการรูปธรรมในการแก้ ไขปั ญหา เช่น
เมื่อสักครู่ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายหนึง่ กล่าวถึงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวนร้ อยละ 51 ทาให้ สามารถผูกมัดผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ประการที่สอง วิธีการตรวจสอบงบการเงินหรื อ
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้ นกฎหมายบังคับให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ น Auditor ในเรื่ องนี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้ าใจกันอย่างดี
ว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งรั บ เงิ น สนับ สนุ น ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากรั ฐ บาล อ านาจตัด สิ น ใจเด็ ด ขาดสุ ด ท้ ายก็ จ ะอยู่ ที่
คณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็ นการจัดซื ้อ จัดหา เช่า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ แปรรูปเป็ นบริ ษัทมหาชนแล้ ว ก็มี
กฎหมายที่ กาหนดเงื่ อนไขสภาพบัง คับไว้ ซึ่ง จะทาตามอาเภอใจไม่ไ ด้ เพราะมี กฎหมายบัง คับไว้ เช่น ในการ
ลงคะแนน หากไม่มีข้อบังคับ ก็ต้องใช้ Cumulative Voting จะใช้ เสียงส่วนใหญ่มาลงคะแนนแบบในข้ อบังคับไม่ได้
ซึง่ ถือเป็ นข้ อยกเว้ นของกฎหมาย และในโอกาสนี ้ตนจึงขอกล่าวถึงผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ได้ รับ
มอบหมายในวันนี ้ ซึ่งได้ ลงทะเบียนไว้ แล้ ว ขอให้ แสดงตัวตน และเมื่อถึงวาระสาคัญ ก็ควรแสดงความคิดเห็นด้ วย
การบริ หารองค์กรใดๆ นัน้ ความส าเร็ จไม่ได้ ขึน้ อยู่กับคนๆ เดียว แต่ขึน้ อยู่กับทัง้ ที มงานและพนักงานขององค์กร
ทังหมดต้
้
องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันแต่ขณะนี ้องค์กรกาลังแหลกเหลว เพราะองค์กรของบริ ษัทฯ กาลังแตกแยกไม่ว่า
จะเป็ นนางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ หรื อสหภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลัง และฝ่ าย
กฎหมายรับฟั งความเห็นดังนี ้ ประเด็นแรก ในเรื่ องการส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตนได้ หารื อกับนางสุวิมล บัวเลิศ
สานักเลขานุการบริ ษัทฯ ในเรื่ องการประหยัดค่าใช้ จ่าย แต่กฎหมายได้ บงั คับในมาตรา 113 ว่าเอกสาร 3 ประเภทที่
จะต้ องส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นคือ Annual Report งบการเงิน และ Balance Sheet ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีข้อแนะนาว่าผู้ใดสนใจให้
แจ้ งขอข้ อมูลดังกล่าวไปแล้ วบริ ษัทฯ จะจัดส่งมาให้ ซึ่งตนได้ รับหนังสือนี ้ล่วงหน้ าจากนางสุวิมล บัวเลิศ และจะ
โทรศัพท์กลับไปกล่าวขอบคุณแต่ไ ม่มีพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่มีข้อแนะนาดังกล่าวก็จะถือว่า ฝ่ าฝื น
มาตรา 195 ซึ่งมีอตั ราโทษปรับ 20,000 บาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องประหยัดในเรื่ องนี ้ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
เข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระการประชุม พร้ อมรับฟั งเหตุผลและขอให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลังและนักกฎหมายที่บริ ษัทฯ
เชิญมาได้ เตรี ยมตัวในวาระนันๆ
้ ด้ วย
นางนิลบุ ล บัวน้ อย ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าท่านประธานกาลังกระทาผิดระเบียบวาระ เนื่องจาก
เป็ นวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ แต่มีการปล่อยให้ ผ้ ูถือหุ้นออกมาอภิปรายมากมาย ซึ่งท่านประธานไม่มีค วาม
เข้ มแข็ง และดาเนินการไม่เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงขอให้ ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมจัดอาหารเย็นไว้ และ
ขอให้ ทา่ นประธานดาเนินการตามวาระต่อไป
นางสาวพรรัตน์ อัจฉริ ยหิรัญชัย ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ประธานดาเนินการประชุมตามวาระและขอความ
ร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ อภิปรายตามวาระและในประเด็นเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ วย
ประธาน กล่าวเชิญอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจานวน 3 ท่าน เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน โดย
กล่าวว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จ ะทาหน้ าที่ในการนับคะแนนเพื่อเป็ นสักขีพยานในที่ประชุ มกรุณายกมือให้
ชัดเจน จากนันจึ
้ งกล่าวเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธาน กล่าวแสดงความรู้สกึ เป็ นเกียรติในการได้ เข้ ารับตาแหน่งประธานของบริ ษัทฯ เพราะบริ ษัทฯ ถือได้
ว่าเป็ นหน้ าเป็ นตาให้ กับประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลานาน และมีความยินดีที่จะเข้ ามาร่ วมงานกับท่านผู้บริ หาร

- 12 พนักงาน และท่านผู้ถือหุ้นทังหลายในการที
้
่จะช่วยกันทาให้ บริษัทฯ กลับมายิ่งใหญ่อีกครัง้ หนึ่ง เป็ นหน้ าเป็ นตาของ
ประเทศ และเป็ นสายการบินที่ทงโลกให้
ั้
การยอมรับเหมือนเช่นในอดีต ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับ บริ ษัทฯ ในขณะนี ้นันต้
้ อง
ถือว่ามีมากและหนักพอสมควรซึ่ง จะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด นอกจากนี ้ ตนยังมี ความตังใจในการที
้
่จะนาพา
บริ ษัทฯ ให้ กลับมาเป็ นที่ยอมรับอีกครัง้ หนึ่ง จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ ายให้ แก้ ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน พร้ อมกับ
ยืนยันว่าการตัดสินใจของประธานและคณะกรรมการจะเป็ นไปในทางที่เป็ นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ าย โดยจะ
พยายามให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น และตระหนักดีว่าในทุกองค์กรนันความเชื
้
่อมัน่ ของผู้ถือหุ้น ขวัญ
และกาลังใจของพนักงานเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สดุ อย่างหนึง่ ในการสร้ างความสาเร็จแก่องค์กร ซึ่งบริ ษัทฯ
ก็เช่นเดียวกัน บริ ษัทฯ จะไม่สามารถฟื ้นคืนสภาพได้ ตราบใดที่พนักงานยังไม่มีขวัญและกาลังใจที่ดี ดังนัน้ การ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่า งๆ นอกจากจะต้ องพิจ ารณาถึ ง ผลประโยชน์ สูง สุดของบริ ษั ทฯ และผู้ถือหุ้นแล้ ว ตนยัง ให้
ความสาคัญกับขวัญและกาลังใจของพนักงานอีกด้ วย ซึ่งในการประชุมในวันนี ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ก็จะ
มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง และหากเป็ นกรณีที่มีข้อติชมใดๆ ประธานและกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงฝ่ าย
บริหารก็จะขอรับเรื่ องที่เสนอไว้ พิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานจึงได้ ดาเนินการเข้ าสูร่ ะเบียบวาระที่ 2 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องพิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556

ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้ วยรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 8 เมษายน 2557 ล่วงหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 21 วัน ซึ่งมากกว่า
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ ให้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุม และกล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะทักท้ วงหรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุมได้ อภิปราย
นายสุเทพ สืบสันติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ชี ้แจงว่าตามหน้ า 11 ของรายงานการประชุมในวาระที่ 3 ที่นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ ได้ แจ้ งด้ วยวาจาในการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว เกี่ยวกับเครื่ องบินบรรทุกสินค้ า 2 ลา และเครื่ องบินแอร์ บสั
A340-500 จานวน 4 ลาที่อ้างว่าได้ ปลดประจาการเครื่ องบิน 4 ลา ตนมีความเห็นว่าอาจมีการเข้ าใจผิดหรื อปกปิ ด
ข้ อมูล เนื่องจากการปลดระวางเครื่ องบินนัน้ จะต้ องเป็ นเครื่ องบินเก่าที่ ไม่มีภาระผูกพันทางด้ านการเงินแล้ ว แต่
เครื่ องบิน A340-500 2 ลา และอีก 2 ลาที่นาไปปรับเปลี่ยนนันยั
้ งมีภาระผูกพันอยู่จึงไม่น่าจะใช้ คาว่าเป็ นการปลด
ประจาการ และที่มาของเครื่ องบิน A340-500 ที่นายโชคชัย ปั ญญายงค์ แจ้ งไว้ นนั ้ ตนมีความเห็นว่าไม่น่าจะตรงกับ
ข้ อเท็จจริง ทังนี
้ ้ เครื่ องบิน A340-500 ขณะนี ้ยังจอดอยูท่ ี่สนามบิน ซึง่ ควรมีการชี ้แจงถึงสาเหตุที่เครื่ องบินดังกล่าวบิน
ไม่ได้ และสาเหตุการปลดประจาการ เนื่องจากในหน้ า 13 บรรทัดที่ 1 ได้ มีการแจ้ งว่าทาให้ คา่ ใช้ จ่ายลดลงแสดงว่า
เครื่ องบินนีเ้ มื่อ ซือ้ มาทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายมหาศาลจึงจาเป็ นต้ องปลดออกจากฝูงบิน จึงขอให้ คณะกรรมการเร่ ง
ดาเนินการทังเรื
้ ่ อง Cargo และ A340-500 ให้ ได้ ข้อสรุปโดยเร็ ว ส่วนเรื่ องเครื่ องบินที่นาไปปรับเปลี่ยน ทาเป็ นเครื่ อง
Cargo ตนมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ทาให้ เกิดความเสีย หายเพราะปั จจุบนั นี ้ก็บินได้ แค่เพียงลาเดียว อีกลาก็ยงั จอด
ทิ ้งไว้ และอาจเกิดเหตุการณ์แบบเดิม เนื่องจากมีการซื ้อเครื่ องบิน 320 อีก 20 ลา ซึ่งขณะนี ซ้ ื ้อมาแล้ ว 12 ลา แต่ยงั หา

- 13 เส้ นทางบินไม่ได้ และมีการใช้ งานต่ามากซึ่งอาจก่อให้ เกิดปั ญหาเหมือนกับ A340-500 ได้ ถ้าไม่ได้ มีการแก้ ไข ทังนี
้ ้ ใน
ส่วนของไทยสมายล์ก็ขอให้ พิจารณาให้ ชดั เจนจากเดิมได้ มีการแจ้ งไว้ ในปี 2555-2556 ในเรื่ องของการจัดตัง้ ซึ่งตนมี
ความเห็นว่าไม่มีความราบรื่ นในการจัดตัง้ สายการบิ นไทยสมายล์ นนั ้ อดีตประธานอาพน กิตติอาพน ได้ ขอมติ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ท่านเป็ นประธาน อนุกรรมการขับเคลื่อนไทยสมายล์ ซึ่งท่านได้ มอบหมายให้ นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ เป็ นมือขวาในการขับเคลื่อนเรื่ องนี ้ ซึ่งการจัดตังนี
้ ้มีนยั แอบแฝงอยู่อย่า งมาก และตนจะไม่ลงคะแนน
เสียงให้ นายอาพน กิตติอาพน ในวาระที่ 9 นอกจากนี ้ เมื่อท่านตังไทยสมายล์
้
แล้ วท่านจะทา Code Share กับสายการ
บินทุกสาย เช่น EK คือสายการบิน Emirates ของดูไบ ซึ่งหากท่านมีวตั ถุประสงค์อย่างนี ้ก็แสดงว่าการจัดตังไทยสมายล์
้
ไม่ได้ ทาเพื่อบริ ษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่จะนาบริ ษัทนี เ้ ข้ าตลาดหลักทรัพย์และแยกบริ ษัทไปในที่สุด ซึ่งจะทาให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริ ษัทฯ อย่างแน่นอน นอกจากนี ้ ตนไม่เข้ าใจถึงสาเหตุของการปกปิ ดข้ อมูลการจัดตังไทยสมายล์
้
เนื่องจากตนเป็ นผู้ถือหุ้นจึงควรได้ รับทราบข้ อมูลนี ้ และควรมีการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งว่าการจัดตังดั
้ งกล่าวมีประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ อย่างไร และนารูปแบบมาจากที่ใด เนื่องจากมีคนกล่าวกันว่าไทยสมายล์เป็ น No Cost Airline เพราะ
Cost ทังหมดแอบแฝงอยู
้
่ในบริ ษัทฯ ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี ้ไม่ถูกต้ อง บริ ษัทฯ ให้ ไทยสมายล์เช่าเครื่ องบิน
แล้ ว Cost ต่างๆ อยูท่ ี่บริษัทฯ ส่วนไทยสมายล์เป็ นผู้รับเงิน ดังนัน้ ขอให้ มีการแก้ ไขด้ วย รวมทังการท
้
าธุรกรรมใดๆ ก็
แล้ วแต่ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างเช่นกรณี A340-500 หรื อเรื่ อง Cargo ส่วนเรื่ องที่บริ ษัทฯ ขาดทุน 12,000 ล้ านบาท
ในช่วงปี ที่แล้ ว ขอทราบว่าผู้ใดจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีดงั กล่าว และสุดท้ ายขอฝากกับนายธี รพล โชติชนาภิบาล
เกี่ยวกับปั ญหาที่ผ้ อู ภิปรายได้ ประสบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ วในเรื่ องของการให้ บริ การของบริษัทฯ ด้ วย
ประธาน แจ้ งว่าจะมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกการประชุม ส่วนคาถามในแต่ละ
ประเด็นนันจะมอบหมายให้
้
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์องค์กรและ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตอบในระเบียบวาระที่ 10 ต่อไป
นายวิ สุ ท ธิ์ สหะชาติ ม านพ ผู้ ถื อ หุ้ น กล่ า วว่ า บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
ได้ ระบุความเห็ นของคณะกรรมการไว้ ในหน้ าแรก วรรคสุดท้ ายว่า “คณะกรรมการพิ จารณาความเห็นของผู้เข้ าร่ วม
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 แล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นัน้ ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว” แต่ความเป็ นจริ งแล้ วกลับไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ จึงขอเสนอให้ ตดั ข้ อความดังกล่าวทิ ้งไป เพื่อมิให้ มี
การชี ้นาผู้ถือหุ้นและให้ การพิจารณารายงานการประชุมนัน้ เป็ นดุลยพินิจที่แท้ จริ งของผู้ถือหุ้น และขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาแก้ ไขรายงานการประชุมในหน้ า 7 ประโยคสุดท้ ายในส่วนของนายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ที่ว่า “ถ้ ามีใครเอา
เรื่ องของนายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ไปพูดในทางร้ ายก็ขอให้ ท่านประธานทราบว่าเรื่ องต่างๆ นันเป็
้ นเท็จ ” โดยเปลี่ยน
จากข้ อความที่วา่ “ท่านประธานทราบว่าเรื่ องต่างๆ นันเป็
้ นเท็จ” เป็ นว่า “ท่านผู้รับฟั งรับทราบเรื่ องต่างๆ นันเป็
้ นเท็จ
ทังสิ
้ ้น” นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ บนั ทึกรายละเอียดเอกสารที่นายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ยื่นไว้ ในระหว่าง
การประชุมผู้ถือหุ้นปี ที่ผา่ นมา โดยระบุเป็ นหมายเหตุไว้ ในรายงานการประชุมว่า “เอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ส่งให้ บริ ษัทฯ
ในที่ประชุมนัน้ บริ ษัทฯ จะนาไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่บนั ทึกเนือ้ หาของเอกสารดังกล่าวใน

- 14 รายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้ มีการอภิปรายเนื ้อหาของเอกสารดังกล่าว” ประกอบกับหนังสือตอบข้ อ
หารื อของนายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ที่แจ้ งว่าการบันทึกข้ อความใดๆ นอกเหนือจาก
ที่มีการอภิปรายอาจถื อเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และผู้บนั ทึกรายงานการประชุมและกรรมการบริ ษัทฯ จะมี
ความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเหตุผลและข้ อกฎหมายดังกล่าวขัดแย้ งกับข้ อเท็จจริ งที่นายอาพน กิตติอาพน ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้ กล่าวขออภัยต่อผู้ถือหุ้นในข้ อผิดพลาดจากการบันทึก
ข้ อความในรายงานการประชุมของบริ ษัทฯ และชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ จะดาเนินการแก้ ไขอย่างดีที่สดุ โดยจะ
นาเอาเอกสารที่นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ ซึ่งมีประเด็น 8-9 ประเด็นดังกล่าว ไปจัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ ายต่อ
รายงานการประชุม นอกจากนี ้ นายอาพน กิตติอาพน ประธานในที่ประชุมยังเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่มีข้อคิดเห็น
หรื อประเด็นคาถามสามารถเสนอข้ อคิดเห็นในรูปแบบเอกสารเพื่อให้ บริ ษัทฯ นาไปแนบท้ ายรายงานการประชุมได้
แต่รายการประชุมปี 2556 กลับไม่มีการบันทึกข้ อความตามที่นายอาพน กิตติอาพนได้ ให้ สญ
ั ญาสุภาพบุรุษไว้ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านหนึ่งยื่นเอกสารสาคัญเกี่ยวกับผลของการสอบสวนของคณะกรรมการเรื่ องการปิ ด
งบดุลในไตรมาสแรกของบริษัทฯ และกรณีที่สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดินมีความเห็นขอให้ ชะลอการลงบัญชีรายการ
จานวนเงิน 632 ล้ านบาท ไว้ ก่อน บริษัทฯ จึงไม่บนั ทึกเอกสารที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุมในรายงานการ
ประชุม เพราะเกรงว่าผู้ถือหุ้นจะมีหลักฐานในเรื่ องดังกล่าว กรณีนี ้จึงถือว่าบริ ษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมไม่
ครบถ้ วน และขอยกตัวอย่างเนื ้อหาอันเป็ นสาระสาคัญของเอกสารมาอภิปรายในการประชุมครัง้ นี ้เพื่อให้ บริ ษัทฯ
บันทึกข้ อความดังกล่าวลงในรายงานการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. ขอให้ บริษัทฯ รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในช่วงระหว่างหนึ่งปี ที่ผ่านมาในกรณีที่มีผ้ กู ระทา
ความผิดเนื่องจากการนัดหยุดงานในวันที่ 6 มกราคม 2556 ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย เป็ น
เงินจานวนทังสิ
้ ้น 300 ล้ านบาท
2. การจัดตังบริ
้ ษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด โดยการร่วมทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ
คือ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด เพื่อให้ บริษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด ดาเนินการจัดหาแรงงานเพื่อ
ส่ง ต่อ ให้ กับ บริ ษั ท ฯ น่า จะเข้ า ข่า ยความผิ ด ฐานการสมยอมการเสนอราคาในภาครั ฐ (ฮัว้ ) ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เนื่องจากบริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัดถือเป็ น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
3. ในการตังสายการบิ
้
นไทยสมายล์ ซึ่งมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนเป็ นเงินจานวนถึง
1,800 ล้ านบาท ในขณะที่ผลประกอบการในปี ที่ผ่านมาของบริ ษัทฯ ได้ ขาดทุนถึง 12,000 ล้ านบาท และที่
สาคัญ บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนซื ้อเครื่ องบินเป็ นเงินจานวน 50,000 ล้ านบาท เพื่อให้ สายการบินไทยสมายล์
เช่าสาหรับการประกอบกิจการ ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวนี ้มีประเด็นข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องสองข้ อ คือ (1)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (1) ห้ ามรัฐประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน และ (2) คณะรัฐมนตรี มี
มติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ห้ ามรัฐวิสาหกิจตังบริ
้ ษัทในเครื อเพื่อทาธุรกิจเช่นเดียวกับบริ ษัทแม่
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้
กสายการบิน Tiger Airways และค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เช่น
ค่าจ้ างบริษัทที่ปรึกษา และค่าจ้ างบุคลากรในระหว่างการดาเนินการ
5. ขอทราบเหตุผลของการปลดนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2555 เนื่องจากทราบว่านายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชนะคดีบริษัทฯ จากกรณีเลิกจ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม
พันตารวจเอก เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ ไขข้ อความในรายงานการประชุมในหน้ า 8 บรรทัดที่
3 ในส่วนของพันตารวจเอก เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ โดยเติมข้ อความว่า “ไม่มีประสิทธิภาพอย่างมีนยั สาคัญ ต้ อง
แก้ ไขอย่างเร่งด่วน” ต่อจากประโยคที่วา่ “ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการบริ หารงานที่ผิดพลาด” และขอให้ ที่ประชุมช่วยอ่าน
ข้ อความในหน้ า 21 ในส่วนของพันตารวจเอก เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์ เกี่ยวกับหลัก 4P ของฟิ ลลิป คอตเลอร์ และ
เสนอเรื่ องที่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ควรแก้ ไขเป็ นการเร่ งด่วน คือ (1) Management Business (2) Management Yourself
และ (3) Management Your Team เนื่องจากความสาเร็ จขององค์กรไม่ได้ ขึ ้นกับท่านอาพนเพียงคนเดียว และความ
ล้ มเหลวก็มิได้ เกิด จากท่านเพียงคนเดียวเช่นกัน เช่นเดียวกับการพาผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายที่มิได้ อาศัยเพียง
กัปตันเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยการทางานของพนักงานซ่อมเครื่ อง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน และฝ่ ายช่าง
ซึง่ ทุกฝ่ ายต่างก็มีส่วนร่วมในความสาเร็ จดังกล่าว ความล้ มเหลวในองค์กรนี จ้ ึงเกิดขึ ้นจากความแตกแยกในองค์กร
การที่องค์กรใช้ หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงด้ วยเสียงข้ างมากนันไม่
้ ใช่เรื่ องผิดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็ นเสียง
ส่วนน้ อย หรื อ Minority right หากไม่ทาความเข้ าใจในหลักการข้ อนี ้ก็คงไม่สามารถทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ
ได้ ส่วนเรื่ องที่มีผ้ ทู ี่มานัง่ เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกระทรวงการคลังนัน้ ขอเสนอให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลัง
แสดงตัวก่อนการลงคะแนนเสียงตังแต่
้ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10 ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประธาน รับทราบตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลังแสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขอ
คัดค้ านข้ อที่เลขานุการการประชุมกล่าวว่าได้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ บุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยตนขอเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ในวาระที่ 9
แทนนายอาพน กิตติอาพน นอกจากนี ้ ขอให้ ทา่ นประธานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมย้ อนหลัง 5-6 ปี ที่ผ่าน
มา ซึง่ จะเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เพียงแต่รับข้ อเสนอใหม่ของผู้ถือหุ้นโดยไม่เคยแก้ ปัญหาเรื่ องเก่าให้ แล้ วเสร็ จ
เช่น ปั ญหากรณีเงินหายที่ลอนดอนจานวน 6,000 ล้ านบาท ซึ่งเรื่ องดังกล่าวนอกจากจะไม่ปรากฏอยู่ในงบดุลของ
บริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ กลับดาเนินการเพียงหักเงินเดือนร้ อยละ 15 ของผู้ที่เกี่ ยวข้ องพร้ อมเลื่อนตาแหน่งให้ บุคคล
ดังกล่าว เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตนได้ เคยจัดทาบันทึกเกี่ยวกับ 12 ประเด็นที่ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนเพื่อให้ บนั ทึกลงในรายงาน
การประชุม และเสนอให้ มีการปิ ดงบดุลทุกไตรมาส และประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตามที่ปรากฏในหน้ า 8 ของ
รายงานการประชุม แต่กลับไม่ได้ มีการลงบันทึกเนือ้ หาของเอกสารดังกล่าวลงในรายงานการประชุมเนื่องจากที่
ประชุมไม่ได้ มีการอภิปรายเนื ้อหาของเอกสารดังกล่าวตามหมายเหตุในหน้ า 8 นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นการแจ้ งงบดุล
อันเป็ นเท็จ การซื ้อเครื่ องบินโดยมิชอบ การละเมิดกฎการบิน การดาเนินการกับพนักงานที่ทาให้ บริ ษัทเสียหาย การ
นัดหยุดงาน การประกอบการปี 2555 ระเบียบการจัดซื ้อพัสดุ และรวมถึงประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นได้ อภิปรายกันไป
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้
ผู้อานวยการใหญ่ ซึง่ ถ้ ามีโอกาสจะขอพาผู้ถือหุ้นไปพูดคุยหารื อกับท่านประธานต่อไปเพื่อดูว่าท่านประธานมีเจตนา
ที่จะมาแก้ ไขบริษัทฯ จริงตามที่ทา่ นแถลงไว้ หรื อไม่ และขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับท่านประธานเพื่อพัฒนาให้ บริ ษัทฯ
เป็ นโมเดลของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ อีก 51 รัฐวิสาหกิจ และขอเป็ นกาลังใจให้ ทา่ นประธานในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป
ประธาน กล่าวขอบคุณ และแจ้ งที่ประชุมว่าผู้แทนกระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ ใน
ครัง้ นี ้ คือ นายพิทย อุทัยสาง ซึ่งท่านมีดุลยพินิจที่จะเปิ ดเผยตัวต่อที่ประชุมหรื อไม่ก็ได้ และประธานกล่าวต่อที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อกรรมการในระเบียบวาระที่ 9 ได้
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตนถูกนายอาพน กิตติอาพน และนายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ ฟ้องร้ องดาเนินคดี ซึ่งในชันสื
้ บพยานตนได้ อธิบายกฎหมายการบินระหว่างประเทศให้ ศาลเข้ าใจจน
ศาลยกฟ้อง แต่บริษัทฯ ได้ ยื่นอุทธรณ์ และขณะนี ้คดีกาลังอยูใ่ นชันพิ
้ จารณาของศาลอุทธรณ์ ดังนัน้ จึงขอเรี ยนถาม
ท่านประธานว่ามีความประสงค์จะให้ International Civil Aviation Organization (“ICAO”) รับรู้เรื่ องนี ้ด้ วยหรื อไม่
ซึ่งตนมัน่ ใจว่าหาก ICAO รับรู้เรื่ องนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องถูกตรวจสอบโดย ICAO อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับกรณีของ
สายการบินฟิ ลิปปิ นส์ สาหรับเรื่ องคดีความกับบริ ษัทฯ นัน้ แม้ ว่าตนเองจะได้ ต่อสู้กบั เรื่ องการทุจริ ตในฝ่ ายการบิน
ของบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ตังแต่
้ เรื่ องนักบินต่างด้ าวในปี 2538-2539 ในสมัยท่านธรรมนูญ หวัง่ หลี เป็ นกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ บริ ษัทฯ แพ้ คดีและชดใช้ ค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน 15.2 ล้ านบาท แต่
ศาลอุทธณ์พิพากษากลับคาพิพากษาศาลชัน้ ต้ น ตนจึงได้ ฎีกาคดีดงั กล่าวขึน้ สู่การพิจารณาของศาลฎี กาในขณะนี ้
ซึ่งหากปรากฏว่าบริ ษัทฯ ชนะคดี ตนก็จะฟ้องร้ องบริ ษัทฯ ในข้ อหาประพฤติผิดกฎหมายการบินระหว่างประเทศต่อไป
อย่างไรก็ดี ตนมีความยินดีที่บริ ษัทฯ ได้ พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง มาเป็ นประธานคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพราะ
เชื่อมัน่ ว่าท่านเป็ นนักบินย่อมเข้ าใจนักบินดี ทังนี
้ ้ สาหรับเรื่ องที่ตนได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทฯ นัน้ ขอเรี ยนให้ ที่ประชุมทราบ
ว่าตนไม่ได้ มีเจตนาที่จะทาลายบริ ษัทฯ แต่มีความต้ องการจัดการกับผู้บริ หารที่ทจุ ริ ตเท่านัน้ ตนได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทฯ ใน
ระหว่างที่ยงั ทางานอยู่ในปี 2541 จนตนได้ ขอเกษี ยณก่อนกาหนดตอนอายุ 58 ปี เนื่องจากการทุจริ ตของฝ่ ายบริ หาร
อันเป็ นเหตุให้ นกั บินหลายคนต้ องลาออก ทังนี
้ ้ ไม่เฉพาะแต่เรื่ องของฝ่ ายการบินเท่านัน้ ตนยังได้ ต่อสู้ในเรื่ องการ
ทุจริ ตของสถานีลอนดอน แต่บริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ ติดตามเรื่ องดังกล่าวเพราะไม่มี ผ้ ใู ดสามารถตรวจสอบฝ่ ายบริ หารได้
นอกจากนี ้ พนักงานของบริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์เหมือนที่ฝ่ายบริ หารได้ รับ ตนขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง
กล่าวคือ การแสดงผลกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ที่เป็ นเพียงเรื่ องของการแสดงตัวเลขซึ่งบริ ษัทฯ จะกาหนดอย่างไรก็ได้
บริษัทฯ จะขายบัตรโดยสารอย่างไร จะใช้ เส้ นทางการบินใด จะกาหนดให้ เครื่ องบินลานี ้มีที่นงั่ แบบ First class หรื อ
ผู้โดยสารจะสามารถขอบัตรโดยสารคืนได้ หรื อไม่นนั ้ ไม่มีผ้ ใู ดในบริ ษัทฯ ที่จะสามารถตรวจสอบได้ จึงถือเป็ นโอกาสที่ดี
ที่ทา่ นประธานจะเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี ้ ตนขอย ้าว่าคดีที่อยูใ่ นชันศาลฎี
้
กานันเป็
้ นเรื่ องใหญ่
และขอเตือนให้ บริ ษัทฯ ศึกษาเรื่ อง ICAO ไว้ เพราะตนมัน่ ใจว่าตนมีหลักฐานที่สามารถฟ้องร้ องบริ ษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการฟ้องร้ องที่ประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อในประเทศไทยก็ตาม คดีนี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่ง
แม้ แต่กรมการบินพลเรื อนก็ไม่สามารถช่วยบริ ษัทฯ ได้ และเรื่ องนี ้จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถหานักบินเพื่อทา

- 17 การบินในประเทศได้ อีกต่อไป และขอเรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่าไม่มีบคุ คลใดที่สามารถตรวจสอบผู้บริ หารที่ทจุ ริ ตใน
บริ ษัทฯ ได้ บริ ษัทฯ ไม่มี กฎกติกาหรื อหน่วยงานที่ จ ะทาหน้ าที่ ตรวจสอบความทุจ ริ ตของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
กฎระเบียบของบริษัทฯ ทังหมดมี
้
ไว้ เพียงเพื่อใช้ บงั คับกับพนักงานธรรมดาเท่านัน้ และบริษัทฯ ก็ไม่มีธรรมาภิบาลใดๆ
ประธาน กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา จากนันกล่
้ าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื ้อหาโดยสรุปว่าตนขอ
เสนอคาแนะนาเพื่อสนับสนุนการบริ หารของบริ ษัทฯ คือ (1) ประเด็นเรื่ องการทุจริ ต ซึ่งตนขอเสนอให้ บริ ษัทฯ จัดให้
มีกล่องรับข้ อร้ องเรี ยน โดยผู้ร้องเรี ยนต้ องวางเช็คเงินสดจานวน 10,000 บาทให้ แก่บริ ษัทฯ และส่งมอบหลักฐานที่
จาเป็ นต่อการสอบสวนให้ แก่บริ ษัทฯ หากปรากฏว่าข้ อร้ องเรี ยนเป็ นจริ งตามที่ผ้ รู ้ องเรี ยนกล่าวอ้ าง บริ ษัทฯ ก็จะคืน
เช็คเงินสดและดาเนินการตามกฎระเบียบของบริ ษัทฯ ต่อไป แต่หากว่าไม่ เป็ นจริ งตามที่ร้องเรี ยน บริ ษัทฯ ก็จะยึด
เงินของผู้ร้องเรี ยนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในความเป็ นจริ งแล้ ว บริ ษัทฯ มีชื่อเสียงดีมากในฐานะสายการบินประจาประเทศ
ไทย เห็นได้ จากราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินของบริ ษัทฯ ที่ขายในประเทศอินเดียซึ่งมีราคาที่สูงที่สดุ ในประเทศเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสายการบินอื่นๆ บริ ษัทฯ มีจานวนผู้โดยสาร (Cabin Factor) สูงถึงร้ อยละ 80 บริ ษัทฯ จึงต้ อง
พัฒนาต่อไปสาหรับร้ อยละ 20 ที่เหลือ ซึ่ง ต้ องอาศัยการพัฒนาเพื่ อสร้ างรายได้ สร้ างกาไร และการวางแผน
การตลาด นอกเหนือจากเรื่ องการปราบปรามการทุจริ ต ตนยังมีความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากยังคงได้ ยินชื่อเสียงที่ดีของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องคุณภาพ การให้ บริ การ และอาหาร และ (2 )
ตนเห็นว่าการประชุมในวาระนี ้ได้ ล่วงเลยไปกว่าหนึ่งชัว่ โมงแล้ ว จึงขอเสนอวิธีการที่ใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ที่ให้ ส่งร่างรายงานประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาภายใน 14
วัน หลังจากการประชุม ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถย่นระยะเวลาการพิจารณาในวาระนี ไ้ ด้ และสุดท้ ายตนขอเสนอ
ให้ บริ ษัทฯ เตรี ยมพร้ อมรับมือกับปั ญหาด้ านการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ ทาอย่างไรที่จะทาให้ จานวนผู้โดยสาร
(Cabin Factor) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 100 เนื่องจากตนเห็นว่าปั ญหาด้ านการทุจริ ตนันเป็
้ นเรื่ องรอง ทังยั
้ งมีหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง และบรรดาผู้ถือหุ้นซึง่ คอยจับตาเฝ้าระวังอย่างดีอยูแ่ ล้ ว ไม่ว่าจะผ่านช่องทางเว็บไซต์
www.setsmart.com หรื อ e-news ตนหวังว่าจะได้ เห็นผลกาไรจากการประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี หน้ า
ประธาน กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 2
นายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวคัดค้ านการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 เนื่องจากผู้ถือหุ้นยังอภิปรายใน
วาระที่ 2 ไม่แล้ วเสร็จ
ประธาน กล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายนรนิติ ศิลาเกษ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอให้ ทา่ นประธานเร่งรัดการประชุมในวาระที่ 2 เนื่องจากผู้ถือหุ้น
ได้ อภิปรายนอกวาระที่กาลังพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประชุมสามารถดาเนินไปได้ ตามวาระที่กาหนดไว้
ประธาน กล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปรายอย่างกระชับ

- 18 นายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวคัดค้ านการบันทึกรายงานการประชุมในหน้ า 45 ในส่วนของนายวิสทุ ธิ์
สหะชาติมานพ ว่ายังขาดข้ อความสาคัญ จึงขอให้ บริ ษัทฯ เพิ่มเติมข้ อความว่า “และในกรณีพนักงานลางานใช้
Code 41 ปี ละ 210 วันท างาน มาท างานให้ บริ ษัทปี ละ 8 วัน รั บเงิ นเดือนเต็ ม ”ต่อ จากข้ อ ความที่ ว่า “ ผู้ที่ปิ ด
สนามบิน คือนายเสรี รัตน์ ประสุตานนท์ ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯเสียหาย 21,000 ล้ านบาท และขอให้ ลงบันทึกไว้ ” ส่วน
รายละเอียดของข้ อมูลนันอยู
้ ท่ ี่นายพิทกั ษ์ นาคพัฒน์ ผู้รับเอกสารในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา ลาดับ
ต่อไปคือ หน้ า 60 ในส่วนของนายวิสทุ ธิ์ สหะชาติมานพ ที่ว่า “ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการตังประธาน
้
เป็ นทังกรรมการและประธานในหลายคณะจริ
้
งหรื อไม่” ตนขอให้ บริ ษัทฯ บันทึกข้ อความที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึก คือ “และขอ
ถามประธานอาพน กิตติอาพน เกี่ยวกับหนังสือมติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แก่ การประชุมครัง้ ที่ 10/2551 ลงวันที่ 9
มิถนุ ายน 2551 ซึ่งมีการลงมติไว้ สามข้ อ และการประชุมครัง้ ที่ 10/2551 ลงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2551 ซึ่งมีการลงลงมติไว้
สองข้ อ แต่กลับมีผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ แจ้ งมติดงั กล่าวเป็ นสามข้ อ จึงขอถามบริ ษัทฯ ว่าเอกสารฉบับดังกล่าว
เป็ นเอกสารของบริษัทฯ ที่ถกู ต้ องหรื อไม่” ทังนี
้ ้ ขอคัดค้ านความถูกต้ องของรายงานการประชุมของบริ ษัทฯ เนื่องจากไม่มี
การจดบันทึกรายงานการประชุมที่ถกู ต้ อง

ประธาน กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,580,878,487 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
264,017 เสียง
งดออกเสียง
46,744,192 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

97.1123
0.0162
2.8715

เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556

ประธาน แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในระเบียบวาระที่ 3 เป็ นเรื่ องรับทราบการรายงานกิจการประจาปี 2556 ซึ่ง
บริษัทฯ จะนาเสนอการรายงานกิจการในปี 2556 โดยการฉายวีดีทศั น์ ซึง่ มีเนื ้อหาโดยสรุปดังนี ้
“บริ ษัท การบิ นไทย จากัด (มหาชน) เป็ นสายการบิ นแห่งชาติ ของประเทศไทย มี สถานะเป็ นรัฐวิ สาหกิ จใน
สังกัดของกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิ จการบริ การขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
ฐานปฏิ บตั ิ การบิ นที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเป็ นศูนย์ กลางของเครื อข่ ายเส้นทางการบิ น โดยมี ธุรกิ จหลักคื อ
การให้บริ การการขนส่ งทางอากาศ ขนส่ งผู้โดยสาร ขนส่งสิ นค้า และไปรษณี ยภัณฑ์ ในแต่ละปี ประเทศไทยมี
นักท่องเที ่ยวเดิ นทางเข้ามากว่า 26 ล้านคน โดยมี การเดิ นทางทางอากาศจานวน 21 ล้านคน ซึ่ งการบิ นไทยรับ
ภารกิ จหลักในการขนส่งนักท่องเที ่ยวเหล่านี ้เข้ามาในประเทศ ในปี 2556 การบิ นไทยขนส่งผู้โดยสารต่างประเทศ
กว่า 8 ล้านคนเข้ามาในประเทศ และขนส่งสิ นค้าเพื ่อการส่งออกถึง 300,000 ตัน นาเข้าสิ นค้ากว่า 200,000 ตันต่อปี

- 19 ครัวการบิ นผลิ ตอาหารขึ้ นเครื ่ อง 66,000 ชุด ต่อวัน หรื อ 24 ล้านชุดต่อปี ทัง้ นี ้ จะเห็นว่า การบิ นไทยมี ส่วนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวนี ้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง
ร้ อ ยละ13.8 ของ GDP สร้ า งแรงงานกว่ า 5 ล้ า นคนในภาคการท่ อ งเที ่ ย ว และยัง สร้ า งอาชี พ ต่ อ ไปถึ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมอื ่นๆ ด้วย นอกจากนี ้ การบิ นไทยยังมี ธุรกิ จที ่เกี ่ยวข้องคื อ บริ การคลังสิ นค้า
บริ การลูกค้าภาคพืน้ บริ การอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิ น และบริ การซ่อมบารุงอากาศยานอีกด้วย
การบิ นไทยมี บริ ษัทในเครื อทัง้ หมด 11 บริ ษัท เช่น สายการบิ นนกแอร์ โดยถื อหุ้นร้อยละ 39.2 ทาการบิ นที ่
สนามบิ นดอนเมื อง และสายการบิ นไทยสมายล์ โดยถื อหุ้นทัง้ หมด และทาการบิ นที ่สนามบิ นสุวรรณภูมิ นอกจากนี ้
การบิ นไทยยังมี ธุรกิ จเสริ มเพื อ่ การบริ การที ่ครบวงจร เช่น โครงการสะสมไมล์ ซึ่ งมี ลูกค้าอยู่ถึง 2,600,000 สมาชิ ก
ทัว่ โลก และการให้บริ การการท่องเที ย่ วในรู ปแบบต่างๆ โดยทัวร์ เอื อ้ งหลวง ในช่วง 5 ปี ที ่ผ่านมาได้เกิ ดวิ กฤตการณ์
ที ่มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ ออุตสาหกรรมการบิ นทั่ว โลกอย่ างต่ อเนื ่อง การบิ นไทยหลี กเลี ่ยงไม่ ไ ด้ที่จ ะต้องเผชิ ญ
ผลกระทบมาโดยตลอด ซึ่ ง ในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิ จ โลกถดถอยจากวิ ก ฤติ สถาบัน การเงิ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และราคาน้ ามันที ่พ่งุ สูงขึ้ นเป็ นประวัติการณ์ ธุรกิ จการบิ นจึ งได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ในปี 2552
การบิ นไทยได้เริ่ มมาตรการฟื ้ นฟูกิจการ ทาให้พลิ กจากขาดทุนเป็ นกาไรได้ ในปี 2553 ถึ งแม้ว่าราคาน้ ามันจะ
ปรับตัวสูงขึ้ น ประกอบกับปั ญหาเศรษฐกิ จการเงิ นในยุโรป รวมทัง้ มี สถานการณ์ ความไม่ สงบในประเทศไทย แต่
การบิ นไทยยังสามารถทากาไรได้อย่างต่ อเนื ่องและมี การปั นผลคื นต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2554 วิ กฤตการณ์ น้ ามันได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิ จการบิ นอี กครั้งหนึ่ง รวมถึงเหตุแผ่นดิ นไหวในญี ่ปนุ่ ปั ญหาวิ กฤติ เศรษฐกิ จยุโรปที ่
ต่อเนื ่องจากปี ที ่แล้ว และเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อกิ จการของบริ ษัท ฯ โดยตรง ทา
ให้การบิ นไทยต้องขาดทุนอี กครั้ง และในปี 2555 สภาพเศรษฐกิ จยังตกต่ าอย่างต่อเนื ่อง การบิ นไทยได้ดาเนิ น
นโยบายอย่างรัดกุมในการบริ หารความเสี ่ยง เพื ่อลดผลกระทบจากปั จจัยด้านราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี ่ยน
อย่างจริ งจัง ส่งผลให้บริ ษัทฯ กลับมามี กาไรได้อีกวาระหนึ่ง
จะเห็นได้ว่าตลอด 5 ปี ที ่ผ่านมา การบิ นไทยเผชิ ญสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ เศรษฐกิ จโลก ราคาน้ามัน อัตรา
การแลกเปลี ่ยนเงิ นตรา ภัยธรรมชาติ หรื อสภาวะการแข่ ง ขันที ่รุนแรงขึ้ น แต่ บริ ษัทฯ ยัง คงยื นหยัดที ่จ ะฝ่ าฟั น
วิ กฤตการณ์ ต่างๆ อย่างมุ่งมัน่ มาโดยตลอด โดยไม่มีการปรับลดพนักงาน หรื อลดมาตรฐานการให้บริ การแต่อย่ าง
ใด ทัง้ นี ้ เพือ่ สร้างผลประโยชน์ต่อเนื อ่ งแก่ผถู้ ื อหุน้ พนักงาน และเศรษฐกิ จของประเทศ ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิ จ
โลกเริ่ มฟื ้ นตัวขึ้น นักท่องเที ่ยวได้เดิ นทางเข้ามาอย่างต่อเนื ่อง จนถึงไตรมาสที ่ 4 ซึ่ งเป็ นฤดูการท่องเที ่ยว แต่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมื องภายในประเทศ และนักท่องเทีย่ วชาวจี นลดลง จากการที ่รัฐบาลประเทศจี น
ออกกฎหมายควบคุมทัวร์ ราคาถูก ทาให้จานวนนักท่องเที ่ยวโดยรวมเติ บโตเพียงร้ อยละ 2 โดยที ่นกั ท่องเที ่ยวชาว
จี นลดลงถึงร้ อยละ 15 นอกจากนี ้ การแข่งขันในธุรกิ จการบิ นยังรุนแรงอย่างต่อเนื ่อง โดยอัตราส่วนของผู้โดยสาร
ระดับ Premium มี แนวโน้มลดลงตัง้ แต่ ปี 2552 จนถึงปั จจุบนั ส่งผลด้านลบต่อการดาเนิ นงานของสายการบิ นเต็ม
รู ปแบบ อย่ างไรก็ ตาม เมื ่อเปรี ยบเที ยบกับสายการบิ นในภูมิภาคเอเชี ยในช่ วงที ่ผ่านมา สายการบิ นเต็มรู ปแบบ
หลายสายการบิ นต้องประสบผลการดาเนิ นงานขาดทุน การอ่อนค่าของสกุลเงิ น ที ่เป็ นรายได้หลักของการบิ นไทย

- 20 เช่น เงิ นสกุลเยน ดอลล่าร์ ออสเตรเลี ย และยูโร ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานเนื ่องจากบริ ษัทฯ มี สดั ส่วนรายได้ที่
เป็ นเงิ นตราต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 70 ทาให้รายได้จากการขายและการให้บริ การ เมื ่อคิ ดเป็ นเงิ นบาทลดลงถึง
ร้อยละ 4 อี กทัง้ ค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษัทฯ ซึ่ งเป็ นดอลล่าร์ สหรัฐฯ กลับแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้บริ ษัทฯ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น
วิ กฤตการณ์ ต่างๆ ส่งผลให้ผลการดาเนิ นงานของการบิ นไทยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายในปี ที ่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ ยัง คงมี สถานะทางการเงิ นที ่แข็ งแกร่ ง ใน 5 ปี ที ่ผ่านมา การบิ นไทยมี หนี ้สินที ่มี ภาระดอกเบี ้ย จ านวน
176,350 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 29,169 ล้านบาท แต่ในขณะเดี ยวกัน บริ ษัทฯ ก็ มีทรัพย์ สินเพิ่ มมากขึ้ นถึ ง 47,550 ล้านบาท
จึ ง มี ยอดทรัพ ย์ สิ นเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ าหนี ้สิ น ซึ่ งแสดงถึ งศักยภาพความแข็ งแกร่ งของบริ ษัทฯ ที ่ยงั มั่นคงอยู่ เกี ่ ยวกับ
สถานะด้านเงิ นสด การบิ นไทยมี การบริ หารเงิ นสดมาตัง้ แต่ปี 2551 ทาให้กระแสเงิ นสดเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื ่องจาก
7,446 ล้านบาทในปี 2551 ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษัทฯ มี สถานภาพเงิ นสดเพิ่ มขึ้นถึงร้อยละ 350 คิ ดเป็ นจานวน 33,857 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ในรอบปี ที ่ผ่านมา การบิ นไทยมี การปรับปรุงการดาเนิ นงานและการดาเนิ นธุรกิ จในหลายภาคส่วน เพือ่ รองรับ
การแข่งขันที ่รุนแรงในธุรกิ จการบิ น อาทิ การรับมอบเครื ่ องบิ นใหม่ จานวน 17 ลา ทาให้สดั ส่วนเครื ่ องบิ นใหม่ต่อ
เครื ่องบิ นเก่าเพิ่ มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็ นร้อยละ 32 และทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ามันดี ขึ้น จึ งสามารถลดการใช้
น้ามันลงได้ร้อยละ 3.1 ซึ่งทาให้ตน้ ทุนเครื ่องบิ นต่อหน่วยลดลงร้อยละ 2
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ด้วยการปรับปรุงที ่นงั่ โดยสาร ระบบสาระบันเทิ ง ทัง้ ด้าน
ภาพและเสียงบนเครื ่องบิ นในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลาให้มีคณ
ุ ภาพสูง ทันสมัย โดยมี จอภาพส่วนตัวในทุกชัน้
โดยสาร พร้อมระบบสาระบันเทิ งแบบ On demand การนาระบบสารองที ่นงั่ และออกบัตรโดยสารที ่ทนั สมัยมาใช้
งานการเพิ่ มช่องทางการจาหน่ายผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถื อ และพัฒนาช่องทางการขายตรงในประเทศ
ผ่าน Internet โดยมี อตั ราเติ บโตจากร้ อยละ 8 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 36 ในปั จจุบนั และบริ ษัทฯ ยังได้ให้บริ การ
Wifi on board อี กด้วย นอกจากนี ้ ในปี ที ่ผ่านมา การบิ นไทยได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมายทัง้ ในด้านการ
ประกอบธุรกิ จการบิ นในสาขาต่างๆ และด้านความรับผิ ดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงด้านความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคม รวมทัง้ มี กิจกรรมช่วยเหลื อคนไทยและรัฐบาลไทย เช่ น ช่วยอพยพคนไทยในประเทศอี ยิปต์ การขนส่ง
เครื ่องอุปโภคเพือ่ ช่วยเหลื อชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ และการส่งเสริ มนักกี ฬาไทยและศิ ลปิ นไทยไปสู่ต่างแดน เป็ นต้น
สาหรับปี 2557 นี ้ บริ ษัท ฯ ได้เตรี ยมแผนการดาเนิ นงานต่างๆ เพือ่ เป็ นการเพิ่ มรายได้และมี แนวทางในการ
ดาเนิ นงานที ่ชัดเจนเพื ่อให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่ างเป็ นรู ปธรรม เช่ น เพิ่ มจานวนผู้โดยสารและรายได้เสริ มอื ่นๆ
นอกเหนื อจากการขายบัตรโดยสาร เพิ่ มรายได้จากหน่วยธุรกิ จ เช่น Puff & Pie Thai Shop การปรับราคาค่า
โดยสารให้รวดเร็ วทันต่อสภาวะตลาดที ่เปลี ่ยนแปลงไป (Dynamic Pricing) การกาหนดธุรกิ จที ่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด (Market Segmentation) การสื ่อสารโดยตรงเข้าสู่กลุ่มเป้ าหมายและลูกค้า ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ
ขอขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่าน สาหรับความเชื ่อมัน่ ที ท่ ่านมี ให้แก่บริ ษัทฯ เพือ่ พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนสืบไป”
ประธาน แจ้ งว่าจะเปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ อภิปราย ภายหลังจากที่ท่านรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติม

- 21 นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน
และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี ้แจงการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2556 โดยสรุ ปต่อที่ประชุมว่า ณ
เดือนธันวาคม 2556 การบินไทยมีเครื่ องบินทังหมดจ
้
านวน 100 ลา ซึ่งมีการรับเครื่ องบินใหม่เข้ ามาทังหมด
้
17 ลา
และมีการปลดประจาการเครื่ องบินเก่าออกจากฝูงบิน16 ลา ซึ่งส่งผลให้ อายุเครื่ องบินเฉลี่ยจากการรับมอบที่ 10.7 ปี
ลดลงเหลือ 9.3 ปี ทังนี
้ ้ เครื่ องบินใหม่ที่บริ ษัทฯ รับมอบมา ได้ แก่เครื่ องบิน A380-800 ซึ่งเป็ นเครื่ องบินที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก จานวน 3 ลา ทาให้ บริ ษัทฯ มีเครื่ องบิน A380-800 ครบ 6 ลา ส่วนเครื่ องบินประเภท B777- 300ER เป็ น
เครื่ องบินโบอิ ้งที่มีประสิทธิภาพในเรื่ องของศักยภาพการบรรทุก ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับมอบมาเป็ นจานวน 6 ลา นอกจากนี ้
ยังมี เครื่ องบินประเภท A330-300 ซึ่งเป็ นเครื่ องบินที่ใช้ บินในภูมิภาคอีก 2 ลา และประเภทสุดท้ ายคือเครื่ องบิน
ประเภท A320-200 ซึ่งถูกนาไปใช้ ทาการบินภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ไทยสมายล์ เพราะฉะนันจึ
้ งมีการรับมอบเครื่ องบิน
ใหม่รวมทังหมด
้
17 ลา มีการปลดเครื่ องบินเก่าออกจานวน 16 ลา และยังมีบางลาที่บริ ษัทฯ ได้ รับมอบคืนมาจากนก
แอร์ อีก ด้ ว ย นอกจากนี ้ จะเห็ น ได้ ว่า อายุข องเครื่ องบิน ที่ ปลดระวางได้ แก่ 21.5 ปี 21.8 ปี 23.4 ปี และ 23.8 ปี
ตามลาดับ ส่วนเครื่ องบิน B777-300ER ที่บริ ษัทฯ เช่าระยะสันมาจากสายการบิ
้
น Jet Airways นันได้
้ ส่งมอบคืน
ให้ กบั Jet Airways เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อครบกาหนดเช่าตามสัญญา ดังนัน้ บริ ษัทฯ รับเครื่ องบินเข้ ามาจานวน
17 ลา และปลดออกจานวน 16 ลา จึงอาจทาให้ ไม่เห็นว่ามีจานวนเครื่ องบิน เพิ่มเติมมากนัก นอกจากนี ้ ขอชี ้แจง
เพิ่มเติมว่าเมื่อปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ขายเครื่ องบิน ประเภท A300-600B4 หรื อที่เรี ยกว่า AB6 ที่จอดอยู่จานวน 4 ลา
เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปี ที่ผ่านมา ในประเด็นที่เกี่ยวกับอายุของเครื่ องบินนัน้ อายุเฉลี่ยของเครื่ องบินอยู่
ที่ 9.3 ปี นอกจากนี ้ เครื่ องบินใหม่ที่ได้ รับการปรับปรุ งเทคโนโลยีและมี การออกแบบที่มีประสิทธิ ภาพก็ จะทาให้
เครื่ องบินลานันๆ
้ ประหยัดน ้ามัน ซึ่งจะส่งผลให้ ค่าซ่อมบารุ งอากาศยานลดลงตามไปด้ วย เกี่ยวกับปริ มาณการใช้
น ้ามันนัน้ จากข้ อมูลจะเห็นได้ วา่ ตังแต่
้ ปี 2553 ถึง 2556 ปรากฏอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยจากปี 2555 ถึง 2556
ปริ มาณการใช้ น ้ามันลดลงประมาณร้ อยละ 3.1 ทังนี
้ ้ ในปี หนึ่งๆ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายที่เป็ นค่าน ้ามันประมาณกว่า
80,000 ล้ านบาท จึงถือเป็ นเงินจานวนมาก ทังนี
้ ้ เป้าหมายของสายการบินทุกสายการบินก็คือการลดปริ มาณการ
ใช้ น ้ามันเพราะค่าใช้ จา่ ยน ้ามันเป็ นต้ นทุนการดาเนินงานที่สงู สุด
บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ ง ผลิตภัณฑ์มากมาย โดยขอยกตัวอย่างว่า ในปั จจุบนั มีการให้ บริ การ Ipad ใน
เครื่ องบินในชันธุ
้ รกิจ นอกจากนี ้ ยังมีการออกแบบของที่ระลึกที่แจกในเครื่ องบินสาหรับเด็ก และยังมีการปรับปรุงที่
นัง่ โดยสารให้ มีจอภาพส่วนตัว สาหรับ เส้ นทางที่เป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 4-5 ชัว่ โมงขึ ้นไป ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงการ
ให้ บริ การทุกลาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และปั จจุบนั ยังมีการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตระบบ Wifi ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อ
ต้ นปี นี ้ ภายหลังจากที่ได้ ดาเนินการขออนุญาตมาเป็ นระยะเวลาเกือบ 2 ปี การบินไทยจึงเป็ นสายการบินไทยสาย
การบินแรกที่มีระบบ Wifi อานวยความสะดวกบนเครื่ องบิน โดยเฉพาะเครื่ องบินรุ่น A380-800 ซึ่งบริ ษัทฯ ให้ บริ การ
ในเส้ นทางยุโรปและประเทศญี่ ปนุ่ และบริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ มีการให้ บริ การทางโทรศัพท์ เช่น Application ต่างๆ
บนโทรศัพท์มือถือ ซึง่ มีการพัฒนามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการจองบัตรโดยสารและ Internet check in เป็ นต้ น และ

- 22 ในปี ที่ผา่ นมาบริษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงระบบสารองที่นงั่ ใหม่เป็ นระบบ Amadeus Altea โดยสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน
เนื่องจากระบบเดิมเป็ นระบบที่บริ ษัทฯ ใช้ มากว่า 35 ปี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีโครงการนาครัวไทยสู่ครัวโลกโดย
มุง่ เน้ นให้ มีการให้ บริการอาหารไทยในทุกเส้ นทางบิน และบริษัทฯ ยังให้ ความสาคัญและสนับสนุนในเรื่ องของความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยยังคงให้ การสนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิ ค
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ เพราะบริษัทฯ ต้ องการส่งเสริมเยาวชนให้ มีศกั ยภาพในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เป็ นสายการบินที่ได้ รับรางวัล สายการบินยอดเยี่ยมจาก Business Traveler ใน
ภาพรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัทฯ อยูใ่ นอันดับ 3 ในปี 2556 ส่วนในเรื่ องการ
บริการในชันประหยั
้
ดก็ได้ รับการเลื่อนอันดับจากอันดับ 5 ขึ ้นมาเป็ นอันดับ 3 และยังอยูใ่ นอันดับ 3 ของสายการบินที่มี
โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยมในกลุม่ สายการบินอีกด้ วย และ Smart Travel Asia Magazine ก็ได้ จดั ให้ การบินไทยอยู่
ในอันดับ 4 ของสายการบินในภาพรวมทัว่ โลกและยังจัดให้ บริ ษัทฯ อยู่ในอันดับ 3 ซึ่งเป็ นสายการบินยอดเยี่ยมใน
ด้ านการให้ บริการบนเครื่ องบิน บริษัทฯ ยังเป็ นอันดับ 4 ในเรื่ องการให้ บริ การในชันธุ
้ รกิจยอดเยี่ยม และไทยสมายล์
ยังอยู่ในอันดับ 6 ของสายการบินราคาคุ้มค่ายอดเยี่ยมในประเภท Light Premium หรื อที่เรี ยกว่า Budget Airline
Category นัน่ เอง ส่วนในประเด็นของการสารวจความพึ งพอใจซึ่งจัดทาโดยองค์กรซึ่งเป็ นบุคคลที่สามนัน้ จากการ
สารวจโดย International Air Transport Association (IATA) แสดงว่าการบินไทยยังคงอยู่ในอันดับ 7 ส่วนในด้ านความ
พึงพอใจในการให้ บริ การของลูกเรื อซึ่งในปี 2555 อยู่ในอันดับ 10 ปี ในปี 2556 ก็ขยับขึ ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 สาหรับ
ความพึงพอใจด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม การบินไทยยังอยู่ในเป็ นอันดับ 6 เช่น เดิม ส่วนความพึงพอใจด้ านความ
สะดวกสบายของเก้ าอีน้ นั ้ บริ ษัทฯ ขึน้ มาอยู่ในอันดับ 8 จากเดิมที่อยู่อนั ดับ 11 และความพึงพอใจด้ านระบบ
สาระบันเทิงบนเครื่ องบิน (IFE) ก็ขึ ้นมาอยู่ในอันดับ 7 จากอันดับ 10 ส่วนในเรื่ องของการจัดอันดับโดย Skytrax นัน้
เมื่อปี 2555 บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทาสัญญาเนื่องจากมีประเด็นต้ องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องคณะกรรมการตรวจรับ แต่ในปี
2557 นี ้บริ ษัทฯ ได้ เจรจาพูดคุยและลงนามในสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งน่าจะมีการแสดงผลการจัดอัน ดับในช่วง
หลัง จากเดือนมิ ถุนายนเป็ นต้ นไป ในประเด็นเกี่ ยวกับการดาเนินการนัน้ ถื อว่าบริ ษัทฯ มี การดาเนินการที่ ดีใน
ระหว่างปี 2555 ถึง 2556 เนื่องจากมีการควบคุมความเสี่ยงในราคาน ้ามัน ซึ่งในความเป็ นจริ งบริ ษัทฯ มีการประกัน
ความเสี่ยงราคาน ้ามันเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 70 เพื่อเป็ นการป้องกันการกระชากหรื อการเพิ่มของราคาน ้ามันที่
สูงขึ ้น ซึง่ ทาให้ บริษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยการประกันความเสี่ยงประมาณ 56 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,885
ล้ านบาท ส่วนในเรื่ องของจานวนที่นงั่ ผู้โดยสารโดยรวมนัน้ ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีจานวนที่นงั่ -กิโลเมตรทังหมด
้
85,655
ล้ านที่นั่ง ซึ่งเพิ่มจากปี 2555 ประมาณร้ อยละ 8.1 และมีจานวนผู้โดยสารประมาณ 21.5 ล้ านคน ซึ่งแสดงว่ามีการรับ
ผู้โดยสารเพิ่มขึ ้นประมาณ 900,000 คน ในเรื่ องเกี่ยวกับการขนส่งหรื อ Cargo นัน้ บริ ษัทฯ มีปริ มาณการขนส่งที่น้อยลง
เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้ าของโลก ส่วนรายได้ ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มี
รายได้ รวมประมาณ 206,000 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ถึงประมาณ 4,952 ล้ านบาท ซึ่งถือว่าเป็ นรายได้ ที่สูง
ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ของบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ ยวกับผลประกอบการงบกาไรขาดทุนนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิประมาณ 12,000 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 3,895 ล้ านบาท

- 23 และการด้ อยค่าทรัพย์สินประมาณ 5,426 ล้ านบาท ดังนัน้ การขาดทุนจากการดาเนินงานที่แท้ จริ งโดยไม่คานึงถึง
อัตราแลกเปลี่ยนและการด้ อยค่าของสินทรัพย์และภาษี เงินได้ มีจานวนทังสิ
้ ้น 3,608 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สาเหตุหนึ่งของ
การขาดทุนเกิดจากการที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายการท่องเที่ยวตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2556 และผลกระทบจาก
ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ ทาให้ ผ้ โู ดยสารในหลายเส้ นทางมีจานวนน้ อยลง โดยผู้โดยสารชาวจีนที่
เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยลดลงถึงประมาณร้ อยละ 28 ประเทศญี่ปนลดลงประมาณร้
ุ่
อยละ 25-26 และประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ลดลงร้ อยละ 21-22 ในเดือนมีนาคม ซึ่งจานวนผู้โดยสารลดลงเป็ นการส่งสัญญาณว่าบริ ษัทฯ
จะต้ องได้ รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของจานวนผู้โดยสารเข้ าสู่ประเทศไทย นอกจากนี ้ ในประเด็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ เนื่องจากมีการแข็งค่าของเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ เงินสกุลเยน
วอน และดอลล่าร์ ออสเตรเลีย จึงทาให้ คา่ เงินอ่อนตัวลงอย่างมาก ส่งผลให้ รายรับจากการขายลดน้ อยลงไปทันที ซึ่ง
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการแก้ ไขและบริ หารจัดการในปี ถัดไป โดยในนโยบายปี 2557 บริ ษัทฯ มีนโยบายในการ
พัฒนาด้ านการบิน ความปลอดภัย ความแน่นอนของการให้ บริ การ ด้ านการพาณิชย์ คุณภาพ รายได้ และเรื่ องการ
ปรั บตัว ของเรื่ องราคาขายให้ ทันต่อ เหตุก ารณ์ และทัน ต่อ การแข่ง ขัน กับ คู่แข่ง การซ่อ มบารุ ง ที่ มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง กล่าวคือ การมีเงินสดที่เพียงพอต่อการดาเนินกิจการ การปรับปรุง
สัดส่วนอัตรากาไรต่อการขายให้ เพิ่มสูงขึ ้น ส่วนภายในบริ ษัทฯ มีนโยบายในการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ของลูกค้ า
ผู้ถื อ หุ้น พนัก งาน และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยัง มี น โยบายในการเร่ ง ฟื ้น ฟู
ความสัมพันธ์ ระหว่างกรรมการบริ ษัท ฯ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานให้ ทางานร่ วมกัน ได้ อย่างราบรื่ น รวมถึงการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ มีความรวดเร็ วและทันต่อสภาวการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรในทุกมิติ ทังการพั
้
ฒนาศักยภาพ ความก้ าวหน้ า ผลตอบแทน การรักษาบุคลากร การทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
โดยต้ องมีการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ เป็ นต้ น ส่วนในด้ านธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการหารายได้ ควบคุมค่าใช้ จ่าย แก้ ไขปั ญหาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทุกประการที่ได้ กล่าว
มานี ้เพื่อที่จะนาการบินไทยให้ พฒ
ั นาก้ าวหน้ าเป็ นสายการบินแห่งชาติที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ เพื่อให้ บริ ษัทฯ อยู่ใน
ระดับธุรกิจแนวหน้ าของธุรกิจการบินได้ อีกครัง้ หนึง่
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายสมควร เธียระสรานนท์ ผู้ถือหุ้น อภิปรายต่อที่ประชุมว่าในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับมอบเครื่ องบินจานวน
มากที่สุดตังแต่
้ ก่อตัง้ บริ ษัทฯ มาคือ 17 ล า ซึ่ง สวนทางกับอัตราผู้โดยสารจากจ านวนที่ นั่ง รวมทัง้ หมด (Cabin
Factor) ที่ลดลง ทาให้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริ ษัทฯ เป็ นสายการบินเดียวที่ขาดทุน ส่วนเรื่ องการด้ อยค่าของ
เครื่ องบิน A340-500 จานวน 4 ลา เครื่ องบิน A300-600 จานวน 3 ลา และเครื่ องบิน B737-400 จานวน 4 ลานัน้
ตนจะขอยกตัวอย่างในกรณีเครื่ องบิน A340-500 จานวน 4 ลาซึ่งบริ ษัทฯ ซื ้อมาในราคาประมาณ 20,000 ล้ านบาท แต่
ได้ นามาใช้ งานประมาณ 3-4 ปี และขาดทุนจากการดาเนินงานประมาณ 6,000 - 7,000 ล้ านบาท ส่งผลให้ ต้องทา
การด้ อยค่าและต้ องเลิกใช้ เครื่ องบินดังกล่าวก่อนกาหนดถึง 16 ปี นอกจากนี ้ ยังเป็ นการด้ อยค่าเครื่ องบินที่ใช้ บินใน
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ราคาจึงตกลงอย่างมาก ทาให้ บริษัทฯ ไม่สามารถขายต่อได้ และผู้อนุมตั ิให้ มีการขายก็มีโอกาสในการถูก ดาเนินคดี
อีกด้ วย ทังนี
้ ้ เฉพาะการขาดทุนจากการดาเนินงานและการด้ อยค่าของเครื่ องบินแอร์ บสั จานวน 4 ลา รวมกันคิด
เป็ นเงินเกิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ตนขอชี ้แจงว่าสิ่ง ที่ท่านรักษาการ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ไ ด้ อธิ บายว่าเป็ นการด้ อยค่าทางบัญชี นนั ้ ไม่เป็ นความจริ ง แต่เป็ นการบริ หารงานที่
ผิดพลาดอย่างร้ ายแรงที่ปล่อยให้ เงินจานวน 20,000 ล้ านบาทหายไป เพราะในความเป็ นจริ ง หากบริ ษัทฯ ตัดสินใจ
ที่รวดเร็ วเช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ โดยการแลกเปลี่ยนเครื่ องบินเป็ นเครื่ องบินรุ่ นอื่นกับแอร์ บสั บริ ษัทฯ ก็จะไม่
เสียหายมากเท่านี ้เพราะเครื่ องบิน 4 ลานี ้เดิมมีราคา 20,000 ล้ านบาท แต่ในปั จจุบนั มีราคาตลาดเพียงประมาณ 3,000 ล้ านบาท
ส่วนประเด็นที่ท่านรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่กล่าวถึงการจัดอันดับสายการบินทั่วโลกของ Skytrax นัน้
ตนได้ รับทราบข้ อมูลมาว่าในระยะเวลา 2 ปี บริ ษัทฯ ตกลงจากเดิมอันดับ 5 มาอยู่ที่อนั ดับ 15 ทังนี
้ ้ ในเรื่ องจานวน
ผู้โดยสารภายในประเทศนัน้ สายการบินราคาประหยัด (Low Cost) มีการดาเนินกิจการที่ล ้าหน้ าบริ ษัทฯ แล้ ว และใน
ปั จจุบนั ยังมีนโยบายในการแข่งขันในเส้ นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นจุดแข็งของบริ ษัทฯ อีกด้ วย ซึ่งหากปล่อยให้ สาย
การบินราคาประหยัดล ้าหน้ าบริ ษัทฯ ไป ก็แสดงว่าบริ ษัทฯ ไม่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นสายการบินที่
ก่อตังมาเป็
้
นเวลากว่า 54 ปี ในขณะที่สายการบินราคาประหยัดก่อตังมาเพี
้
ยงประมาณ 10 ปี เท่านัน้ สาหรับเรื่ องหนี ้
จานวน 250,000 ล้ านบาทนัน้ แสดงให้ เห็นว่าอัตราส่วนของหนี ้สินต่อทุน อยู่ที่ 5 ต่อ 1 เท่า ซึ่งในปั จจุบนั Cabin Factor
ของบริ ษัทฯ ตกลงไปอย่างมาก ในขณะที่ค่าเสื่อมราคากลับเพิ่มสูงขึน้ ด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ คาถามคือบริ ษัทฯ จะ
สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ อย่างไร ไม่ว่าจะในระยะสัน้ ระยะกลาง หรื อในระยะยาว ดังนัน้ ตนจึงขอเสนอให้
บริ ษัทฯ วิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง ตลอดจนความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และนาเสนอยุทธศาสตร์ ในการแข่งขัน ต่อไป ทังนี
้ ้
หากเปรี ยบบริษัทฯ เป็ นบ้ าน อาจกล่าวได้ ว่ากระทรวงการคลังเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในขันตอนการก่
้
อสร้ างและ
กองทัพอากาศเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินการ ในวันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ท่านประธานจากกองทัพอากาศกลับมา จึง ขอให้
ท่านประธานให้ ความหวังกับที่ประชุมในการเลือกทีมผู้บริ หารที่ดีและเป็ นที่ยอมรับของพนักงานมาเพื่อพัฒนาบริ ษัทฯ
ต่อไป บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทเพียงบริ ษัทเดียวที่มีผ้ ูถือหุ้นเกิน 100,000 คน ทาให้ เกิดคาถามมากมายในระหว่างการ
ประชุม ดังนัน้ ตนจึง ขอให้ ท่านประธานพิจารณาคาถามที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและตอบคาถามดังกล่าวในแต่ละ
วาระด้ วย นอกจากนี ้ ในส่วนของการปฏิรูปองค์กร ตนมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีปัญหาในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับสาย
การบิน Japan Airlines ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงสามารถใช้ แบบอย่างในทางธุรกิจ (Business Model) ในรูปแบบเดียวกันได้ ทังนี
้ ้
หากบริษัทฯ เร่งแก้ ไขตังแต่
้ ในขณะนี ้ ก็อาจมีโอกาสที่จะไม่ต้องเข้ าแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายมนต์ชยั ราบรื่ นทวีสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในสมัยที่ บริ ษัทฯ บริ หารงานโดยทหารอากาศไม่
เคยประสบภาวะขาดทุนเป็ นหมื่นล้ าน แต่เพราะถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง เช่นในกรณีของอดีตประธานท่านที่
แล้ ว บริษัทฯ จะขาดทุนเป็ นหมื่นล้ านทุกครัง้ นอกจากนี ้ ตนยังมีความเห็นแตกต่างไปจากสิ่งที่ท่านรักษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ได้ ชี ้แจงเมื่อสักครู่ ในประเด็นที่ทา่ นกล่าวถึงรางวัลที่บริ ษัทฯ ได้ รับนัน้ จากการติดตามนิตยสารการบิน
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ตนไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ ยินข้ อมูลดังกล่าว แต่จากการจัดอันดับของ Skytrax ซึ่งตนเคยได้ ยินและเป็ นสิ่ง
ที่ปฏิเสธไม่ได้ นนั ้ แสดงให้ เห็นว่าอันดับของบริ ษัทฯ ต่าลงอย่างมาก นอกจากนี ้ ในประเด็นเกี่ยวกับปั ญหาของผล
ประกอบการที่มีสาเหตุมาจากการจากัดการท่องเที่ ยวในประเทศจีนนัน้ ตนยอมรับว่ามีชาวต่างชาติ จานวนมาก
มาท่องเที่ยวประเทศไทย ดังนัน้ ส่วนแบ่งเพียงร้ อยละ 1-2 ก็คงจะทาให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ ดีได้ ส่วนกรณี
ความไม่สงบภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ ายซึ่งเป็ นช่วง High Season นันเป็
้ นสิ่งที่เข้ าใจได้ ทังนี
้ ้ ตนจาได้
อย่างแม่นยาว่ากรณี Shutdown Bangkok ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2557 ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับช่วง High Season
หรื อไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 แต่อย่างใด ในประเด็นเกี่ยวกับผลประกอบการนัน้ ท่านรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ชี ้แจงว่าเป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการกว่า 200,000 กว่าล้ านบาท นัน้ บริ ษัทฯ ก็มีผลประกอบการเช่นนี ้
มาหลายปี แล้ ว นอกจากนี ้ หากเปรี ยบเทียบบริ ษัทฯ กับสายการบิน Singapore Airlines ซึ่งมีจานวนพนักงานน้ อยกว่า
บริษัทฯ มาก แต่กลับมีผลกาไรสูงกว่าบริษัทฯ และแม้ บริ ษัทฯ จะมีผลประกอบการเกิน 200,000 ล้ านบาทแต่เพราะ
เหตุใดบริ ษัทฯ จึงยังขาดทุน ทัง้ นี ้ จากรายงานการประชุมในปี ที่ผ่านมาตนได้ เคยอภิปรายไว้ ว่าบริ ษัทฯ จัดสรร
เครื่ องบินอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การให้ บริ การขนส่งสินค้ า (Cargo) ของบริ ษัทฯ สาหรับเส้ นทางบินไปยัง
ประเทศอินเดียและประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นอันดับหนึ่ง แต่บริ ษัทฯ กลับจัดเครื่ องบินที่บรรทุกสินค้ าได้ น้อยไปทาการบิน
ส่วนในประเทศอื่นที่มีผ้ โู ดยสารเดินทางเป็ นจานวนมาก บริษัทฯ กลับนาเครื่ องบินที่ขนส่งสินค้ าได้ มากไปทาการบิน
ซึ่ง ในรอบปี ที่ ผ่านมาตนได้ ส อบถามจากกัปตัน ทุกคนและได้ รับคาตอบว่าการจัดสรรเครื่ องบินยังคงเหมื อนเดิม
ซึ่งแสดงว่าบริ ษัทฯ ไม่เคยนาสิ่งที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไปปรับปรุงแก้ ไขแต่อย่างใด ประสิทธิภาพการจัดการของบริ ษัทฯ จึง
เป็ นเช่นนี ้ ส่วนในกรณีที่ตนได้ สอบถามไปยังฝ่ ายช่างเมื่อปี ที่แล้ ว ท่านรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) แจ้ ง
แต่เพียงว่าบริษัทฯ จะพยายามหาลูกค้ าที่จะส่งเครื่ องบินมาซ่อม แต่เข้ าใจว่าน่าจะไม่สามารถหาได้ และเครื่ องบินที่
บริ ษัทฯ ซือ้ มาก็ต้องไปจ้ างให้ บริ ษัทอื่นซ่อมอยู่เรื่ อยๆ ด้ วย ซึ่งความผิดพลาดเหล่านีน้ ่าจะเป็ นสาเหตุของความ
สูญเสียที่ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรลดลงจนกระทัง่ ขาดทุน นอกจากนี ้ ขออภิปรายถึงปั ญหาของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่
ปั ญหาการวางแผนที่ผิดในเรื่ องนักบิน โดยตนทราบมาว่าบริ ษัทฯ มีการจ้ างนักบินที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่ดารงตาแหน่ง
เป็ นผู้บริ หาร ซึ่งส่งผลให้ นกั บินรุ่ นต่อไปต้ องรอเวลาถึง 11-12 ปี ในการเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ประเด็นนี ้
ก่อให้ เกิดปั ญหาสมองไหลเพราะนักบินย้ ายออกไปอยู่สายการบินอื่น ซึ่งใช้ เวลาเพียงประมาณ 6-7 ปี นักบินก็มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานแล้ ว บริ ษัทฯ จึงประสบปั ญหาขลาดแคลนนักบิน นอกจากนี ้ ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับเครื่ องบินรุ่น A340 ซึง่ เป็ นปั ญหามาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว ตนจึง ขอตรวจสอบว่าบริ ษัทฯ มีความพยายาม
ในการขายอย่างแท้ จริ งหรื อไม่ เพราะตนเห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่ได้ พยายามที่จะตกแต่งและขายเครื่ องบินดังกล่า วอย่าง
แท้ จริ ง และเมื่อมีผ้ สู นใจจะซื ้อก็ปรากฏว่ามีต้นทุนทางบัญชีที่สงู มากจึงไม่สามารถขายได้ ซึ่งในสมัยนันเครื
้ ่ องบินรุ่ น
แอร์ บสั A340 ขายทัว่ โลกได้ เพียง 26 ลา แต่บริ ษัทฯ ก็ตดั สินใจซื ้อในราคาสูงมาก เพราะบุคคลที่สงั่ การให้ ซื ้อได้ รับ
ค่านายหน้ าเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ เป็ นปั ญหาจนถึงปั จจุบนั หากบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับประเด็นนี ้ควรจัดให้ มี
การสอบสวนอย่างแท้ จริ งซึ่งจะเป็ นผลดีกว่าการเก็บเครื่ องบินไว้ จนเสื่อมราคาลงไปเรื่ อยๆ ทังนี
้ ้ ในส่วนของประเด็น
ปั ญหาเกี่ยวกับพนักงาน ปั ญหาการเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม ซึ่งฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยบุคลากรที่มี
ตาแหน่งสูง มีทงอดี
ั ้ ตอัยการและอดีตอัยการสูงสุด แต่กลับ ทาให้ การกระทาที่ทุจริ ตประพฤติมิชอบกลายเป็ นการ

- 26 กระทาที่ถกู กฎหมายเพื่อไม่ให้ ถกู ดาเนินคดี และต้ องจ้ างสานักงานกฎหมายที่มีราคาสูงมาให้ ความช่วยเหลือ เช่นนี ้
บริ ษัทฯ จะมีฝ่ายกฎหมายไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด และในการประชุมครัง้ นี ้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะมีความคิดเห็นอย่างไร ใน
ท้ ายที่สุดผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งได้ รับคาสั่งมาจากรัฐมนตรี ก็จะลงคะแนนให้ กับกรรมการทัง้ 15 คน ทาให้ เป็ น
กรรมการที่ได้ รับเลือกตังจากเสี
้
ยงข้ างมาก ดังนัน้ ในฐานะที่ท่านประธานเป็ นตัวแทนที่มาจากกองทัพอากาศ ขอให้
ท่านประธานไปเจรจากับกระทรวงการคลังว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องมี กรรมการบริ ษัทฯ ถึง 15 คนเพราะจะเป็ นการ
สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย บริ ษัทฯ มีกรรมการเพียง 9 คนก็เพียงพอแล้ ว และ 1 ใน 9 คนอาจเป็ นผู้ถือหุ้นก็ได้ เพื่อเป็ นการ
ประหยัดค่าใช้ จา่ ย
ประธาน ชี ้แจงว่าในประเด็นสุดท้ ายที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามนัน้ จะมีการอภิปรายอีกครัง้ ในระเบียบวาระที่
9 จากนันจึ
้ งกล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นในลาดับถัดไปได้ สอบถามต่อ
นางสุพรรณี บุณยวัฒน ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าหัวใจสาคัญของการบริ หารบริ ษัทฯ คือคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ซึง่ ในปั จจุบนั ประกอบด้ วยบุคคลที่มาจากกระทรวงการคลัง แต่ตนเห็นว่าหากเป็ นไปได้ ขอให้ มีการสรรหากรรมการ
บริ ษัทฯ โดยหากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนก็ขอให้ สมัครเป็ นกรรมการเข้ ามา
ใหม่เพื่อความบริ สทุ ธิ์ ใจ และเพื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ มีความสบายใจว่ากรรมการแต่ละท่านได้ มาเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
ด้ วยความสามารถของตนเอง ไม่ใช่เพราะเคยดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อเพราะเส้ นสาย นอกจากการสรรหา
กรรมการบริษัทฯ แล้ ว ตนขอให้ มีการสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ด้วยความรวดเร็วภายในไตรมาสที่ 2 และใน
ประการสุดท้ าย เพื่อให้ บริษัทฯ ดาเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการโกงกิน ตนขอเสนอให้ บริ ษัทฯ สมัครเป็ นสมาชิก
องค์การต่อต้ านคอรัปชัน่ ประเทศไทยด้ วย
ประธาน กล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายเสริ ม เพ็ญชาติ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับไทยสมายล์ โดยได้ กล่าวถึงข้ อความในบรรทัด สุดท้ ายของ
วีดีทศั น์ที่ระบุว่า “ไทยสมายล์จะบินในภูมิภาคที่น้อยกว่าสี่ชวั่ โมง” และอภิปรายต่อที่ประชุมว่าข้ อความดังกล่าวเป็ น
ข้ อความที่ถกู พูดถึงบ่อยครัง้ ทังในสื
้ ่อและการแถลงข่าวของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ซึ่งประโยคนี ้เป็ นอันตราย
ต่อบริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก เพราะการกล่าวโดยรวมว่าไทยสมายล์ จะทาการบินภูมิภาคสี่ชั่วโมง อาจทาให้ สามารถ
ตีความในอนาคตได้ วา่ หมายความรวมถึงการบินในเส้ นทางประเทศสิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เดลลี หรื อเส้ นทางที่เป็ น
เมืองใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ อาจทาให้ บริษัทฯ เสียหาย ดังนัน้ จึงขอฝากประเด็นนี ้ให้ ฝ่ายบริ หารและทีม งานของบริ ษัทฯ
ที่เป็ นผู้กากับดูแลการดาเนินการของไทยสมายล์ได้ แก้ ไขด้ วย นอกจากนี ้ ในรายงานการประชุมปี ที่ผ่านมา มีการพูด
ระบุถึง Model บริ ษัทแม่และบริ ษัทลูกของสายการบิน Singapore Airlines กับ SilkAir กล่าวคือในหน้ า 11 และ 50 ซึ่ง
ระบุว่าไทยสมายล์จะทาการบินในภูมิภาค กล่าวคือ บินไปประเทศจีน อินเดีย และประเทศในอาเซียนเพื่อตอบโจทย์
AEC ซึง่ หากวิเคราะห์ในแง่การตลาดแล้ ว Model ดังกล่าวมีความแตกต่างจากสิ่งที่ไทยสมายล์เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดยสิ ้นเชิง
ทังนี
้ ้ การบินของ SilkAir แสดงให้ เห็นถึงการเสริ มซึ่งกันและกันระหว่างบริ ษัทแม่และบริ ษัทลูก โดยมีการกาหนดอย่าง
ชัดเจนว่า Singapore Airlines จะทาการบินไปยังเมืองหลักที่เป็ นเมืองหลวง เช่น เวียงจันทน์ พนมเปญ ในขณะที่ SilkAir
จะบินในเมืองที่มีความสาคัญในอันดับรองลงมา หรื อ Secondary Cities ซึ่งในความเป็ นจริ ง SilkAir กับ Singapore

- 27 Airlines มีการแยกกันแข่งขันในทุกตลาด ทังในประเทศจี
้
น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ โดยในประเทศอินโดนีเซีย
Singapore Airlines จะบินไปยังเมืองหลักเพียง 2 เมืองเท่านัน้ คือจากาต้ าร์ และบาหลี ส่วน SilkAir จะทาการบิน
เข้ าเมืองรอง 12 เมือง ส่วนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ Singapore Airlines จะบินเข้ าเพียงเมืองเดียว ส่วน SilkAir ทาการ
บินใน 3 เมือง เมื่อเปรี ยบเทียบ Model ดังกล่าวกับการบินของบริ ษัทฯ และไทยสมายล์แล้ ว ตนเห็นว่าควรมีการเจาะ
ตลาดโดยการเพิ่มเส้ นทางบินไปยังเมืองอื่นๆ อีก และในประเด็นเกี่ยวกับ เครื่ องบินรุ่น A320 ที่ได้ รับมอบมาแล้ วและ
จะมีการรับมอบเพิ่มอีกในปี นี ้ ควรมีการวางแผนการใช้ งานให้ ดี เพื่อที่ไทยสมายล์จะได้ คงอยู่เพื่อรักษาบริ ษัทแม่อย่าง
บริ ษัทฯ ไว้ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ ในรายงานการประชุมในปี ที่ผ่านมา ระบุว่า Singapore Airlines ประกอบธุรกิจการบิน
ในพิสยั ไกล (Long haul) เป็ นหลัก ส่วนการบินในระดับภูมิภาค (Regional) เป็ นหน้ าที่ของ SilkAir และ Tiger Airways
ซึง่ รายงานการประชุมในหน้ า 50 ระบุในทานองว่าบริ ษัทฯ จะทาการบิน Long haul แล้ วให้ ไทยสมายล์ทาการบินใน
ภูมิภ าค ซึ่ง การดาเนินการเช่นนีจ้ ะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถอยู่ได้ ตนจึง ขอฝากประเด็นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์
การตลาดเพื่อการนาเครื่ องบินไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดไว้ เป็ นข้ อคิดด้ วย เพราะเครื่ องบินที่ซื ้อมามากจะต้ องมีการ
จัดสรรและนาไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์สงู สุด จะทาการบินเพียงกลางวันและกลางคืนเป็ นเวลาเพียง 7-8 ชัว่ โมงคงจะไม่
เพียงพอ และการที่ Utilization ของเครื่ องบินฝูงใหญ่ในปี นี ้อยู่ที่ 10.8 ชัว่ โมงนัน้ ระยะเวลา 10.8 ชัว่ โมง แสดงให้ เห็น
ว่าในหนึ่งวันเครื่ องบินต้ องจอดอยู่มากกว่าถูกนาไปบิน ซึ่งหากมี การเพิ่ม Utilization ของเครื่ องบินจาก 10 ชัว่ โมงมา
เป็ น 12 ชัว่ โมงหรื อ 15 ชัว่ โมง จะทาให้ บริษัทฯ มีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นางวรนันท์ แววศร ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ คงจะสามารถแข่งกับสายการบินอื่นๆ ได้ และ
บริ ษัทฯ อาจจะกลับมาเป็ นที่ หนึ่ง เหมื อนเช่นในอดีตที่ ผ่านมา แต่สิ่ง หนึ่ง ที่ บริ ษัทฯ ไม่มี คือ ธรรมาภิ บาลและ
จริ ยธรรม โดยในปี ที่ผ่านมาที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นายอาพน กิตติอาพน และนายสรจักร เกษมสุวรรณ
ซึ่งดารงตาแหน่ง DH และกรรมการผู้อานวยการใหญ่ในขณะนันได้
้ ให้ คามัน่ สัญญาว่าจะดูแลบริ ษัทฯ โดยใช้ ธรร
มาภิบาล โดยตนได้ อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นธรรมาภิ บาลในการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา เนื่องจากได้ ร้ ูเห็นการกระทา
ฉ้ อฉลของพนักงานระดับผู้บริ หารตาแหน่งผู้อานวยการ จึงได้ ร้องเรี ยนไป ซึ่งในวันนันท่
้ านกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ และท่าน DH กล่าวว่าจะพิจารณาให้ มีการสอบสวนอย่างเป็ นธรรมและใช้ ธรรมาธิบาลและจะส่งกรรมการธรร
มาภิบาลเข้ าร่วมตรวจสอบด้ วย แต่ในช่วงเช้ าของวันที่ 13 มกราคม 2557 ในวันที่มีเหตุการณ์ Shutdown Bangkok
ตนกลับได้ รับหนังสือที่ระบุว่าพนักงานระดับผู้บริ หารตาแหน่งผู้อานวยการไม่ได้ ประพฤติผิดทางวินยั และยังไม่
ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่อยู่ในการสอบสวนอีกด้ ว ย ดังนัน้ เมื่อไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากบริ ษัทฯ
ตนจึง ได้ ไปขอความช่วยเหลื อจากองค์กรอิส ระ ซึ่ง องค์กรอิสระพบว่าพนักงานบริ ษัทฯ ท่านนัน้ ได้ ทาการแก้ ไ ข
เอกสาร แก้ ไขข้ อก าหนดบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นคุณ แก่ ต นเอง องค์ ก รอิ ส ระจึ ง แนะน าให้ มี ก ารอุ ท ธรณ์ และหาก
คณะกรรมการอุทธรณ์ และกรรมการธรรมธิบาลไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง ตนก็จะดาเนินเรื่ องต่อไป ทังนี
้ ้ ตนได้
จัดเตรี ยมเอกสารมามอบให้ แก่ทา่ นประธานด้ วย
ประธาน กล่าวเชิญให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ รับเอกสารจากนางวรนันท์ แววศร ผู้ถือหุ้น

- 28 นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี นี ้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก แต่ยงั มี
ความหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ ้นในอนาคต
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ากองทัพอากาศ ได้ จดั เตรี ยมรถบัสจานวน 1 คันสาหรับส่งผู้ถือหุ้นจากที่
ประชุมไปยังบริเวณสานักงานใหญ่และดินแดง
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในช่วงนีม้ ีเหตุการณ์การจี ้เครื่ องบินหรื อก่อความวุ่นวายบนเครื่ องบิน
ค่อนข้ างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร และบริษัทฯ มีการอบรมให้ พนักงานบนเครื่ องบินสามารถ
ป้องกันตัว อย่างเช่นสายการบินนกแอร์ หรื อไม่ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การจี ้เครื่ องบินในลักษณะค่ อนข้ างร้ ายแรง
อย่างเช่นในกรณีของสายการบิน Malaysia Airlines MH370 ที่มีกรณีศกึ ษาว่าการหายไปของเครื่ องบินนันเกิ
้ ดจาก
การจี ้ของหน่วยพิเศษซึ่งส่งมาโดยรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่ง และเป็ นการจี ้โดยกระชากเครื่ องบินขึน้ สูงเพื่อให้
ผู้โดยสารบนเครื่ องขาดอากาศหายใจจนสลบ แล้ วจึงนาเครื่ องบินไปลงที่อื่น ถ้ ามีการจี ้เครื่ องบินแบบนี ้กับเครื่ องบิน
ของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีระเบียบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิอย่างไร นอกจากนี ้ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ จะมี
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริตอย่างไร เพื่อแก้ ไขข้ อครหาที่ว่า “การบินไทย จะบริ หารอย่างไรก็ช่างมัน เพราะ
จะขาดทุนอย่างไรกระทรวงการคลังก็จะเข้ ามาเพิ่มทุนอยู่ดี ” และบริ ษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนเครื่ องบินหรื อเส้ นทาง
การบินอย่างไรเพื่อรับมือกับนโยบายการยกเลิกวีซา่ นักท่องเที่ยวไทยของรัฐบาลญี่ปนุ่ บริ ษัทฯ จะมีการจัดโปรโมชัน่
หรื อไม่ อย่างไร เนื่องจากขณะนีร้ าคาบัตรโดยสารของบริ ษัทฯ ยังสูงกว่าของสายการบินคู่แข่งอยู่มาก และขอ
สอบถามในประการสุดท้ ายว่าพลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง จะมีนโยบายเกี่ยวกับเครื่ องบินจานวน 4 ลาที่จอดทิ ้ง
ไว้ อย่างไร และเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่ กองทัพอากาศจะตังงบประมาณเพื
้
่อจัดซือ้ เครื่ องบินดังกล่าว เพราะการจอด
เครื่ องบินดังกล่าวทิ ้งไว้ ก็มีแต่จะทาให้ เสื่อมค่าลงไป
ประธาน กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่าสาเหตุที่การบริ หารของบริ ษัทฯ ไม่ประสบผลสาเร็ จนัน้
ก็เพราะบริ ษัทฯ ไม่มีตวั เปรี ยบเทียบ บริ ษัทฯ จะทราบหรื อไม่ว่าพนักงานของบริ ษัทฯ ที่ กวางเจา ประเทศจีนไม่
สามารถพูดภาษาไทยได้ บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เสียด้ วยซ ้า ตนพยายามที่จะร้ องเรี ยนไปยังสานักงานของ
บริษัทฯ สาขาเมืองกวางเจาเกี่ยวกับความประพฤติของพนักงานของบริ ษัทฯ ที่นามสกุลหวัง แต่ก็ไม่สามารถติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ได้ อีกทังยั
้ งมีปัญหาเรื่ องอาหารและเที่ยวบินของบริ ษัทฯ ที่ลา่ ช้ า จึงขอให้ บริษัทฯ ตอบคาถามเหล่านี ้
ประธาน กล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
พันจ่าอากาศเอก ดารงค์ ไวยคณี ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากกรณีที่บริ ษัทฯ ประสบภาวะ
ขาดทุนจานวน 12,000 ล้ านบาทในปี ที่ผ่านมานัน้ ทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่าบริ ษัทฯ จะมี นโยบายเกี่ยวกับสายการบิน
ไทยสมายล์อย่างไร เพราะบริ ษัทฯ ได้ ประกาศต่อสาธารณชนว่าสายการบินไทยสมายล์นนเป็
ั ้ นส่วนหนึ่งของบริ ษัทฯ
แต่ตอนนี ้สายการบินไทยสมายล์กลับแยกเป็ นอีกบริ ษัทหนึ่งต่างหากจากบริ ษัทฯ จึงทาให้ เกิดข้ อกังวลต่ออนาคต
ของสายการบินไทยสมายล์ว่าจะเป็ นอย่างไร จะอยู่กบั บริ ษัทฯ ตลอดไป หรื อจะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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้
นไทยสมายล์ในตอนแรกนันต้
้ องการที่จะให้ เป็ น
เหมือนสายการบิน SilkAir ที่จะบินเฉพาะในเมืองรอง แต่ปัจจุบนั เท่าที่ทราบกลับกลายเป็ นว่าสายการบินไทย
สมายล์ได้ บินในเมืองหลักแทนบริ ษัทฯ ด้ วยแล้ ว ประเด็นต่อมาคือข้ อสงสัยที่ว่าสายการบินไทยสมายล์ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบ AOC แล้ วหรื อไม่ และข้ อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร เนื่องจากมีข่าวว่าสายการบินไทยสมายล์ถกู ปรับที่ประเทศจีน
ถึง 2 ครัง้ เพราะไม่ผ่าน AOC ต่อมาคือประเด็นที่บริ ษัทฯ ขาดทุนในด้ านการขนส่งพัสดุ และมี ข้อสงสัยว่าสาเหตุใด
จึงไม่เคยมีการใช้ งานเครื่ องบินโบอิ ้ง 747-400 จานวน 2 ลา ของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ เป็ นเครื่ องบิน
แบบ Freighter หรื อการปรับเปลี่ยนเครื่ องบินดังกล่าวเป็ นสาเหตุที่ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
เครื่ องบินโบอิ ้ง 747-400 จานวน 2 ลาดังกล่าวนัน้ ย่อมทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียรายได้ ไปวันละ 750 ที่นงั่ กรณีนีบ้ ริ ษัทฯ
จะมีค่าเสียหายเป็ นจานวนเท่าใด และผู้ใดจะเป็ นผู้รับผิด ชอบ ประเด็น ถัดไปคือเรื่ องการด้ อยค่าของเครื่ องบิน
ตนขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ จะมีวิธีการจัดการกับเรื่ องดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากตนได้ เคยสอบถามเรื่ องนี ห้ ลายครัง้
แต่ยงั ไม่เคยได้ รับคาตอบจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับแนวทางการแก้ ปัญหา ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาบัญชีที่รายงานต่อผู้ถือหุ้น
จะพบว่าบริษัทฯ มีรายได้ จากภายในประเทศจานวนประมาณ 23,000 ล้ านบาท ในปี 2555 แต่ในปี นี ้กลับเหลืออยู่ที่
ประมาณ 15,000 ล้ านบาทเท่านัน้ จึงขอทราบเหตุผลที่ รายได้ ภายในประเทศของบริ ษัทฯ ลดลง และนายโชคชัย
ปั ญญายงค์ จะแสดงความรับผิดชอบต่อคาพูดที่เคยกล่าวยืนยันว่าแอร์ เอเชียจะไม่มีวนั กลับไปทาการที่สนามบิน
ดอนเมืองอย่างไร และประเด็น สุดท้ าย ขอเสนอให้ มีการแสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ต่อหน้ า
พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างขันตอนการสรรหาด้
้
วย
ประธาน แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกระชับการอภิปราย
พันตารวจเอก เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการที่บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล The Best Airline
สาหรับสายการบินข้ ามทวีปติดต่อกันถึง 6 ปี ย่อมแสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง เกียรติคณ
ุ และความดีของบริ ษัทฯ ที่สามารถ
สร้ างความยาเกรงให้ แก่สายการบินคูแ่ ข่งขันในระดับนานาชาติ และถื อเป็ นชื่อเสียงของประเทศชาติ จึงขอกล่าวขอบคุณ
ต่อพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกท่าน ส่วนเรื่ องปั ญหาในแง่ของรายได้ นัน้ เป็ นเพราะความผิดพลาดในเรื่ องของการจัดการการ
ลงทุน (Operating Investment) ซึ่งนักวิชาการบริ หารธุรกิจย่อมทราบดีว่ามีส่วนประกอบคือ Fixed Cost หรื อต้ นทุนคงที่
และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Variable Cost หรื อต้ นทุนผันแปร และมีลกั ษณะที่คาดหมายไม่ได้ ดังนัน้ ผู้บริ หารการบิน
จะต้ องรู้ ว่าต้ นทุนคงที่นนมาจากค่
ั้
าเครื่ องบิน ไม่ว่าจะโดยวิธีการซื ้อหรื อวิธีการเช่าก็ดี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น
ว่าอายุการใช้ งานของเครื่ องบินของบริ ษัทฯ นันมี
้ คา่ เฉลี่ยลดลงมาจากเดิมจนกระทัง่ มีคา่ เฉลี่ยอายุเครื่ องบินไม่ถึง 10 ปี
แต่บริ ษัทฯ ควรต้ องระวังว่าส าหรับนักวิชาชีพบัญชีแล้ ว การด้ อยค่าและค่าเสื่ อมราคานัน้ สามารถส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ และส่งผลให้ เกิดภาวะการขาดทุนหรื อกาไรลดน้ อยลง ซึ่งการจะลดค่าเสื่อมราคานันต้
้ องอาศัยการ
ตัดจาหน่าย โดยต้ องคานึงถึงอายุการใช้ งานของเครื่ องบินที่จะทยอยรับรู้เป็ นรายปี และจะมีการกลับรายการ Reverse
มูลค่าเหล่านี ้กลับเข้ าไปในงบการเงินอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งเคยเกิดขึ ้นแล้ วในกรณีของบริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) และตนเคยเสนอให้ มีการพิจารณาเรื่ องการ Reverse นี ้ว่ามันเป็ นมาตรฐานสากลของการบัญชีหรื อไม่
และเชื่อถือได้ หรื อไม่
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ั ญ์ ณภรณ์ มัง่ มีศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนรักบริ ษัทฯ และไม่ ต้องการเห็นบริ ษัทฯ ต้ องขาดทุน
ซ ้าซาก จากวีดีทศั น์ของบริ ษัทฯ ที่ว่าบริ ษัทฯ ขาดทุนเพราะมีผ้ โู ดยสารขาเข้ าน้ อยลง จึง ขอสอบถามสาเหตุที่บริ ษัท
การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ยังคงมีกาไรและราคาหุ้นก็สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะมีมาตรการใดที่จะ
นามาใช้ แก้ ไขปั ญหาการขาดทุนของบริษัทฯ
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชี ้แจงประเด็นในวาระที่ 3 กล่าวคือ (1) ตนได้ รับรายงาน
ประจ าปี ของบริ ษัท ฯ และได้ พิจ ารณาโครงสร้ างองค์ก รเป็ นอันดับแรก โดยขอตัง้ ข้ อ สัง เกตจากการพิจ ารณา
โครงสร้ างองค์กร จากหลายๆ บริษัทที่ตนเคยได้ รับงบการเงินและรายงานประจาปี ซึ่งภายในองค์กรจะมีกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการที่ดแู ลทางด้ านธรรมาภิบาล แต่องค์กรของบริษัทฯ ไม่มี ทังนี
้ ้
ในการบริ หารงาน โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯ ได้ แยกผู้บริ หารออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ กรรมการบริ ษัทฯ และ
กรรมการบริหาร ในฐานะที่ทงกรรมการบริ
ั้
ษัทฯ และกรรมการบริหาร รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ โดย
ใช้ เ งิ นของผู้ถือหุ้น และมี กระทรวงการคลัง ถื อ หุ้นอยู่ถึง ร้ อยละ 51 สิ่ ง ที่ ผ้ ูถือหุ้น คาดหวัง จากกรรมการก็ คื อ
ความสามารถในการทางาน นอกจากนี ้ ขอกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าผู้บริ หารควรจะมีวิสัยทัศน์และ
มองเห็น ภาพในอนาคตว่า จะเกิ ด อะไรขึน้ ตนรั บไม่ไ ด้ กับ สิ่ง ที่ ชี แ้ จงผ่านวี ดี ทัศน์ ที่ร ะบุว่าช่ว งปลายปี มี จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงต่ากว่าเกณฑ์ และไม่เชื่อว่าท่านประธานจะไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายจากัดนักท่องเที่ยว
ของประเทศจีน เพราะผู้บริ หารในระดับกรรมการบริ หารมีเส้ นสายทางการเมืองอยู่ก็น่าจะได้ รับทราบข้ อมูลนี ้และ
น่าจะนาประเด็นดังกล่าวมาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ ตนเองไม่มีความรู้ด้านการบินหรื อด้ านเครื่ องยนต์ แต่ พอได้
รับทราบนโยบายทางเศรษฐกิจ หรื อนโยบายระหว่างประเทศบางประการผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งตนและผู้ถือหุ้นก็
คาดหวังว่าผู้บริหารน่าจะนาข้ อมูลเหล่านี ้มากลั่นกรองและนามาปรับใช้ ในการวางแผน (2) ตนคาดหวังว่าผู้บริ หาร
ที่ จ้ า งเข้ ามาทัง้ กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการบริ ห ารควรจะมี ค วามสามารถในการพยากรณ์ ธุ ร กิ จ โดยการ
คาดการณ์ สิ่งต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึน้ และดาเนินการวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาหรื อเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ น
โอกาส (3) ผลขาดทุนจานวน 12,000 ล้ านบาทในปี นี ้ มีการชี ้แจงว่า 5,000 ล้ านบาท เกิดจากการด้ อยค่า และอีก
3,000 ล้ านบาทเกิดจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทังนี
้ ้ การด้ อยค่าของสินทรัพย์จะเกิดขึ ้นในกรณีที่มีการถือ
สินทรัพย์และสินทรัพย์นนได้
ั ้ ถูกขายก่อนจะหมดอายุ การใช้ งาน โดยเฉพาะการขายก่อนการตัดค่าเสื่อมราคาออก
ทังหมด
้
ในทานองเดียวกันกับที่ท่านผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งได้ ชี ้แจงไปแล้ ว และสาหรับท่านที่ไม่ทราบข้ อมูล โดยปกติ
เครื่ องบินลาหนึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง ดังนัน้ การบันทึกค่าใช้ จา่ ยไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับปี เดียวจะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายมี จานวน
มาก ด้ วยเหตุนี ้ ในทางบัญชีจึงได้ กาหนดให้ มีการทยอยตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายปี ตามอายุการใช้ งาน ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กับข้ อกาหนดมาตรฐานการบัญชีหรื อมาตรฐานภาษี ว่าจะกาหนดกี่ปี ตัวอย่างเช่น กาหนดการตัดค่าเสื่อม
ราคาของอายุเครื่ องบินไว้ ที่ 20 ปี และจากวีดีทศั น์ที่แสดงว่าอายุเฉลี่ยของเครื่ องบินลดลงมาจากจาก 10 ปี เป็ น 9 ปี ทาให้
เข้ าใจว่าบริ ษัทฯ มีเครื่ องบินใหม่ให้ บริ การ ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อดีทางการตลาด แต่ในทางบัญชีและการเงิน อาจมีผล
ตรงกันข้ าม กล่าวคือ เมื่อมีการตังเกณฑ์
้
การตัดค่าเสื่อมราคาไว้ ที่ 20 ปี แต่มีการขายเครื่ องบินก่อนกาหนด ค่าเสื่อม
ราคาที่ตดั เกินไปก็จะต้ องนากลับมาเป็ นรายการทางบัญชี ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนและก่อให้ เกิดการด้ อยค่าของ
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้ ้ ตนไม่แน่ใจว่าปั ญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ ไขในทางการเงินได้ หรื อไม่ แต่
สาหรับสินทรัพย์ที่เป็ นชิน้ ใหญ่ การใช้ วิธีการเช่าน่าจะช่วยแก้ ปัญหาได้ ตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานประจาปี ก็มี
รายจ่ายประเภท Leasing อยู่แล้ ว ตนจึงขอเสนอแนะให้ มีการเช่าเครื่ องบินแทนการซื ้อ และในประเด็นเกี่ยวกับค่า
ซ่อมบารุ ง และค่าเสื่ อมราคาก็ อาจต้ องมี การเจรจากับ ผู้ให้ เช่าอี กครั ง้ หนึ่ง ว่ าใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่า ย
ดังกล่าว (4) เรื่ องความเสียหายจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จากรายงานประจาปี สังเกตได้ ว่าบริ ษัทฯ มี
สกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องมากกว่า 50 สกุลเงิน ซึ่งตนเข้ าใจว่าเป็ นเพราะบริ ษัทฯ ได้ ขยายกิจการและตัง้
สาขาในกว่า 50 ประเทศ ดังนัน้ หากบริ ษัทฯ ปรับใช้ เฉพาะสกุลเงินตราหลักอาจพอช่วยแก้ ไขได้ บ้าง ทัง้ นี ้ หาก
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน มีการนาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) มา
เป็ นตัวช่วย แต่ตนไม่เข้ าใจว่าเพราะเหตุใดจึงต้ องใช้ Derivatives โดยการ Swap เฉพาะเงินสกุลเยนเป็ นหลัก
เนื่องจากมีความเห็นว่าการเลือกเงินสกุลดอลล่าร์ เป็ นเงินตราต่างประเทศน่าจะช่วยได้ มากกว่าจึงขอสอบถาม
ผู้บริ หารในประเด็นนี ้ โดยละเอียดในวาระที่ 4 ต่อไป และ (5) เกี่ยวกับบริ ษัทไทยสมายล์ ผู้ถือหุ้นหลายท่านรวมทัง้
ตนเกิดความกังวลในประเด็นนี ้ ซึ่งเดิมตนทราบว่าสายการบินนกแอร์ ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทลูก การบินไทย แต่การบินไทย
เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยหรื อร่ วมลงทุนกับบริ ษัท นกแอร์ และในปั จจุบนั บริ ษั ทนกแอร์ ก็ได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ไปแล้ วเช่นกัน สิ่งที่ตนกังวลคือหากไทยสมายล์เริ่ มมีกาไรแล้ ว บริ ษัทฯ จะตัดไทยสมายล์ ออกไปหรื อไม่
ซึ่ง การกระทาดัง กล่าวจะส่ง ผลให้ สิ นทรั พ ย์ ของบริ ษัทฯ ลดลงไป นอกจากนี ้ สิ่ง ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ภายหลัง ก็ คือการ
กาหนดให้ เที่ยวบินของไทยสมายล์ มีระยะบินไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการบริ การที่ไม่เป็ นธรรมต่อบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ตนทราบมาว่าบริษัทฯ ยังคงมีเที่ยวบินที่บนิ ไปยังภาคเหนือ แต่ภาคใต้ เป็ นของไทยสมายล์ทงหมด
ั้
ซึ่งผู้โดยสาร
หลายท่านก็เริ่ มแสดงความเห็นว่านักธุรกิจ ทางภาคใต้ ก็ต้องการใช้ บริ การในชันธุ
้ รกิจและการบริ การในรู ปแบบที่
หลากหลายกว่านี ้ นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีเที่ยวบิน ไปหาดใหญ่ทงั ้ ๆ ที่หาดใหญ่เป็ นศูนย์กลางการค้ าที่
สาคัญ และเป็ นประตูออกสู่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และยังมีมหาวิทยาลัยถึง 4 แห่ง ในกรณีที่ต้องเชิญวิทยากร
จากต่างประเทศมาบรรยายแต่ต้องมาใช้ บริ การสายการบินในราคาประหยัด อาจทาให้ ผ้ ูโดยสารได้ รับความไม่
สะดวกสบายเท่าที่ควรเมื่อเปรี ยบเทียบการให้ บริ การระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ ซึ่งมีนักธุรกิจจานวนมากกว่า
สาหรับตลาดหุ้นก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนจากภาคใต้ มีสดั ส่ วนการลงทุนที่มากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ดังนัน้
เพราะเหตุใดจึง ไม่มี การให้ บริ การในภาคใต้ แต่มี การให้ บริ การในภาคเหนื อได้ และประเด็นสุด ท้ าย ตนขอตัง้
ข้ อสังเกตว่ากระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 51 แต่ไม่ได้ อภิปรายใดๆ ในการประชุมทังที
้ ่เป็ นผู้ได้ รับ
ผลประโยชน์ถึงร้ อยละ 51 จึงขอสอบถามว่ากระทรวงการคลังมีความคิดเห็นอย่างไรกับการขาดทุนครัง้ นี ้ของบริษัทฯ
นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนใช้ บริ การของบริ ษัทฯ เป็ นประจา และพบว่าบริ ษัทฯ มี
ปั ญหามานานและเป็ นเขตของผู้มี อิทธิพล ดังนัน้ การที่ท่านประธาน ซึ่งเป็ นทหารอากาศเข้ า มาแก้ ไขปั ญหาของ
บริ ษัทฯ นัน้ เหมาะสมที่สุด และตนมีความเห็นว่า การบริ การของบริ ษัทฯ ในระยะหลังนันมี
้ คุณภาพต่าลง เมื่อใช้
บริ การก็จะประสบปั ญหาเครื่ องบินไม่จอดเข้ างวง ทาให้ ร้ ู สึกไม่ปลอดภัย บัตรโดยสารก็มีราคาสูง ดังนัน้ บริ ษัทฯ
ควรมีนโยบายห้ ามจอดกลางสนามบิน และให้ เครื่ องบินเข้ างวงทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัย และในระยะหลัง ตนพบว่า

- 32 สายการบินอื่นๆ เช่น สายการบินของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ บริ การที่ดีกว่า มีความสะอาดเรี ยบร้ อย มีลูกเรื อ
คนไทยที่มีความเอาใจใส่ดี นอกจากนี ้ ภายในบริ ษัทฯ เองก็ยังมีผ้ ูมีอิทธิ พลจานวนมากที่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์จาก
บริษัทฯ ตนจึงขอฝากประเด็นทังหมดให้
้
ทา่ นประธานพิจารณาต่อไป
ประธาน กล่าวว่าจะขอชี ้แจงอย่างกระชับ และจากนันจะมอบหมายให้
้
รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
(DD) รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ (DO) รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) และกรรมการ
คือนายคณิศ แสงสุพรรณ ได้ ชี ้แจงต่อไป ทังนี
้ ้ ในส่วนของประเด็นการตังกรรมการสรรหา
้
กาหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากรนัน้ บริ ษัทฯ รอให้ มีการตังกรรมการทั
้
ง้ 5 ท่านในวันนี ้ หลังจากนันจะมี
้
คาสัง่ เกี่ยวกับการตังกรรมการ
้
ชุดต่างๆ ในวันถัดไป และกรรมการชุดดังกล่าวจะสามารถเริ่ ม ดาเนินการได้ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี ้
ส่วนเรื่ องของเครื่ องบินที่รอจาหน่ายเป็ นจานวนมากนัน้ ขณะนี ้ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ มีการประชุมกันหลายครัง้
เพื่อหาแนวทางพิจารณาว่าจะขายหรื อจาหน่ายโดยวิธีการใด ซึ่งบริ ษัทฯ กาลังติดต่อผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาดาเนินการ
และจะเร่งรัดเรื่ องนี ้เป็ นวาระเร่งด่วนของบริษัทฯ ต่อไป
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนได้ อภิปรายในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ วในหน้ า 47 ใน 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี ้ แต่ยังไม่ได้ รับคาตอบจากฝ่ ายบริ หารได้ แก่ (1) นโยบายเรื่ องการปราบยาเสพติด การลักทรั พ ย์ สินของ
ผู้โดยสารที่ สนามบินจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตนเป็ นหนึ่งในกรรมการสอบสวนและประเมินผลการสอบสวนว่ามีการกระทา
ความผิด แต่ผลการสอบสวนภายหลังจากที่ตนออกจากบริ ษัทฯ มาเป็ นเวลา 2 ปี แล้ วยังอยู่ที่นางชุดา ธนะภูมิ (DI)
และยังไม่มีข้อสรุปว่าบริษัทฯ เสียหายอย่างไร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่มี ธรรมมาภิบาล จึงขอให้ นายนิรุฒ มณี
พันธ์ เป็ นผู้ให้ คาตอบ (2) บริ ษัทฯ จ้ างพนักงานที่เกษี ยณอายุ 60 ปี แล้ วมาขับรถในสนามบิน ซึ่งหากเกิดอุบตั ิเหตุตอ่
เครื่ องบิน ตนขอสอบถามว่าหากบริ ษัทประกันภัยไม่ชดใช้ ค่าเสียหายและเป็ นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี บริ ษัทฯ
จะดาเนินการอย่างไร บริ ษัทฯ จะใช้ พนักงาน Outsource หรื อพนักงานของวิงสแปนแทนเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อไม่ (3)
เรื่ องการขาดแคลนแรงงานตามที่เคยมีการเสนอพนักงาน Outsource หรื อพนักงานจากวิงสแปน และเคยมีการ
ติดต่อรองอธิบดีฝ่ายจัดหางานของกระทรวงแรงงาน ตนได้ รับแจ้ งว่ายังมีผ้ รู อการจ้ างเป็ นจานวนมาก แต่บริ ษัทฯ ไม่
ยอมดาเนินการใดๆ จึงทาให้ บริ ษัทฯ เสียประโยชน์เป็ นเงินจานวนประมาณ 1,000 ล้ านบาทต่อปี ตนจึงขอให้ บริ ษัทฯ
ให้ คาตอบเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย และ (4) มีผ้ อู ภิปรายว่าการบริ หารงานจะดีหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ทังคณะ
้
จึงขอให้ ทา่ นประธานมีความกล้ าในการแก้ ไขปั ญหาด้ วย และขอให้ มีการชี ้แจงคาตอบตามประเด็นข้ างต้ น
ประธาน มอบหมายให้ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับ
กิจกรรมองค์กร และนายปาณฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน เตรี ยมข้ อมูลใน
การชี ้แจงต่อไป
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน
และรั กษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณข้ อแนะนาจากผู้ถือหุ้น ซึ่ง บริ ษัทฯ จะนาไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ เช่น

- 33 ประเด็นของนายสุเทพ สืบสันติวงศ์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับคาถามในระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องเครื่ องบิน A340-500 ซึ่ง
บริ ษัทฯ มีเครื่ องบินรุ่ นดังกล่าวจานวน 4 ลา ซึ่งเป็ นเครื่ องบินที่มีที่นงั่ จานวน 215 ที่นั่ง มีขนาดเครื่ องยนต์ค่อนข้ างใหญ่
กล่าวคือ มี 4 เครื่ องยนต์ และสามารถบินได้ ไกลมาก เช่น จากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส และกรุงเทพฯ - นิวยอร์ คโดย
ไม่ต้องหยุดเพื่อเติมน ้ามัน ทังนี
้ ้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการซื ้อตังแต่
้ ปี 2546 หรื อเมื่อประมาณ 11 ปี
ที่แล้ ว และคณะรัฐมนตรี ในปี 2547 อนุมตั ิให้ มีการซื ้อมาจานวน 4 ลาแบบ Financial Lease กล่าวคือ การซื ้อแบบ
จัดหาเงินกู้ โดยในปี 2551 เป็ นปี ที่น ้ามันมีราคาสูงมาก และปรากฏว่าเครื่ องบินรุ่ นดังกล่าวค่อนข้ างกินน ้ามันสูง
เวลาบริ ษัทฯ ทาการบินตรงในระยะไกลจะต้ องเติมน ้ามันเต็มพิกัด โดยเครื่ องบิน 1 ลาบางครัง้ ต้ องมีการเติมน ้ามัน
200-300 ตัน ท าให้ เ ครื่ อ งบิน ต้ อ งรั บ น า้ หนัก ของน า้ มัน ด้ ว ย จึ ง ท าให้ สิ น้ เปลื อ งน า้ มัน ค่อ นข้ า งสูง อย่า งไรก็ ดี
เครื่ องบินดังกล่าวถือเป็ นเครื่ องบินที่มีพิสยั ไกลที่สดุ ในปั จจุบนั ดังนัน้ ในปี 2551 ราคาน ้ามันที่ขึ ้นจาก 120 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ เป็ น 140 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ส่งผลให้ ผลประกอบการหรื อราคาขายของบริ ษัทฯ ไม่สามารถสู้กบั ตลาด
ได้ นอกจากนี ้ เครื่ องบินยังต้ องมีการแวะพักระหว่างทาง ดังนัน้ ในปี 2551 บริ ษัทฯ จึง ยกเลิกเส้ นทาง แรกก็คือ
กรุงเทพฯ - นิวยอร์ ค ประกอบกับการแวะพักจอดเครื่ องบินทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียค่าจอดในราคาสูงมาก ดังนัน้ โดย
ปกติตามแผนแล้ วเครื่ องบินของบริ ษัทฯ ที่จะดาเนินการขายนี ้ จะมีอายุ 20 ปี แต่เครื่ องบินลานี ้ใช้ อยู่ประมาณ 5-6 ปี ก็
ต้ องเลิกใช้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับสายการบิน Singapore Airlines เช่นกัน ดังนัน้ สิ่งที่วางแผนไว้ ในอดีต กับสิ่งที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั นัน้ ไม่เป็ นไปอย่างที่ คาดคิดไว้ ทาให้ เกิดการด้ อยค่าขึน้ ดังนัน้ สิ่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ก็คือ (1) อายุของ
เครื่ องบิน กล่าวคือ ถ้ ามีอายุเกินกว่า 20 ปี ก็หมายความว่าประสิทธิภาพการซ่อมบารุ งกับการสิ ้นเปลืองน ้ามันไม่มี
ความคุ้มค่า (2) แบบของเครื่ องบิน A340-500 เข้ าข่ายเครื่ องบินที่ถกู ออกแบบในภารกิจที่คาดว่าน่าจะดาเนินการ
ได้ ในขณะที่ราคาน ้ามันประมาณ 60-70 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ขณะนี ร้ าคาน ้ามันสูงขึ ้นถึง 130 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ (3) การปลดระวางหรื อเลิกใช้ เครื่ องบิน ก็คือเงื่อนไขสัญญาเช่าหรื อสัญญาทางการเงิน Operating Lease ซึ่งจะ
เช่าอยู่ประมาณ 12 ปี ดังนัน้ พอครบ 12 ปี ก็ต้องคืนเครื่ องบินไป หรื อหากเป็ นการเช่าระยะสันอย่
้ าง Jet Airways ซึ่งบริ ษัทฯ
เช่ามา 5 ปี พอหมดสัญญา บริษัทฯ ก็คืนเครื่ องบินไป แต่ในกรณีของเครื่ องบิน A340-500 สังเกตได้ ว่าบริ ษัทฯ ใช้ งานไป
เพียง 6-7 ปี ก็ต้องมีการปลดระวาง เนื่องจากหากยิ่งใช้ ก็จะยิ่งไม่ค้ มุ ค่า ทัง้ นี ้ อากาศยานโดยเฉลี่ยของบริ ษัทฯ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ Aircraft เฉลี่ยที่ร้อยละ 13 ค่าใช้ จ่าย Variable Cost ก็คือค่าน ้ามัน ค่าใช้ จ่ายดาเนินการร้ อยละ 75
และค่าใช้ จ่ายบุคลาการอีกประมาณร้ อยละ 15 ดังนัน้ โดยรวมทังหมดจะเห็
้
นว่า Running หรื อ Variable Cost หรื อที่
เรี ยกว่าค่าใช้ จา่ ยผันแปรนันมี
้ อตั ราที่สงู มากโดยเฉพาะค่าน ้ามัน ดังนัน้ ในการดาเนินธุรกิจเรื่ องเส้ นทางบินนันน
้ ้ามัน
จะเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญมากๆ
ส่วนในประเด็นเกี่ ยวกับระบบการขายที่นายสุเทพ สืบสันติวงศ์ ผู้ถือหุ้น แนะนามานัน้ ทางฝ่ ายสายการ
พาณิชย์จะรับไปพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ ลูกค้ าสามารถซื ้อบริ การได้ รวดเร็ วขึ ้น ส่วนเรื่ องของไทย
สมายล์นนั ้ จะนาไปพิจารณา และ Tiger Airways นันเป็
้ นเรื่ องในอดีต ซึ่งในขณะที่มีการศึกษาเรื่ องดังกล่าวได้ มี
การว่าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น ตนจึงขอเรี ยนผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ทกุ โอกาสในการทา
รายได้ ให้ บริ ษัทฯ รวมทังท
้ าให้ เครื อข่ายของบริ ษัทฯ พัฒนาขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

- 34 ต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ มีคแู่ ข่งจานวนมากทังในส่
้ วนของ Low Cost และ New Comer ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องเข้ าถึง
ทุกตลาด ซึ่งในช่วงที่บริ ษัทฯ ทาการศึกษานัน้ บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึ กษามาดาเนินการ เมื่อได้ ผล
การศึกษาแล้ ว คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลจึงจะสามารถนามาพิจารณาตัดสินใจต่อไปได้
ทังนี
้ ้ ในเรื่ องของการ Utilization ฝูงบินของบริษัทฯ มีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ตารางบิน ซึ่งในเรื่ องตารางบินนี ้ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั บริ ษั ทฯ เพียงฝ่ ายเดียว แต่ขึ ้นอยู่กบั เจ้ าของสนามบินที่
จุดปลายทาง หรื อ Destination นันๆ
้ ที่ตา่ งประเทศด้ วย
2. ความต้ องการเส้ นทางบิน กล่าวคือ ตลาดใหญ่เพียงพอหรื อไม่
3. Technical Research กล่าวคือ ต้ องคานึงถึงเรื่ อง Heavy/Light line maintenance ซึ่งจะขึ ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา Ground time ที่แต่ละสนามบินมีข้อกาหนดแตกต่างกัน เช่น ในช่วงที่ มีเที่ยวบินแน่นมาก
(Congestion) แทนที่เครื่ องบินจะจอดเพียง 1 ชัว่ โมง ก็อ าจจะต้ องจอด 1.30 ถึง 2 ชัว่ โมง อีกทังยั
้ งมี
ปั จ จัยเรื่ องนักบิน ซึ่ง จะต้ องมี Available เพียงพอต่อจ านวนของเครื่ องบิน และเรื่ องการเสนอให้
Matching เช่น บินไปถึงที่หนึ่งในเวลา 01.00 น. และให้ บินต่อไปอีกที่หนึ่ง แต่ไม่มีผ้ โู ดยสาร กรณีนี ้ก็
จะก่อให้ เกิดความเสียหาย ดังนัน้ จากปั จจัยเหล่านี ้ในอดีต ทาให้ บริ ษัทฯ ทา Utilization อยู่ประมาณ 1111.5 ชัว่ โมงต่อวันต่อลา
4. เรื่ อง High season กับ Low season โดยประเทศไทยเป็ นประเทศท่องเที่ยว เช่น ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4
จะมีการบินหนาแน่น และปั จจุบนั เครื่ องบิน A380-800 มีการใช้ Utilization เต็มที่ถึงกว่า 15 ชัว่ โมง
กรณี ไ ทยสมายล์ซึ่ง เป็ นสายการบิน ระยะใกล้ เส้ นทางภายในประเทศ ก็ จะไม่มีผ้ ูโดยสารที่บินมาถึง
กรุงเทพฯ ในเวลา 01.00 น. อย่างมากที่สดุ จะถึงประมาณ 21.00 น. ดังนัน้ ด้ วยเหตุผลเรื่ อง Destination ทาให้ ไทย
สมายล์ไม่สามารถบินช่วงกลางคืน ได้ และโดยสัดส่วนของไทยสมายล์ในขณะนี ้จะบินในส่วนของภายในประเทศ
ค่อนข้ างมาก และจะมีการบินระหว่างประเทศบ้ าง แต่ทงหมดนี
ั้
้จะให้ Utilization ประมาณ 8 ชัว่ โมงกว่า อย่างไรก็
ตาม ตนขอรั บความคิดเห็นในเรื่ องนี ไ้ ว้ พิจ ารณา ซึ่ง การ Improve หรื อการ Utilization นี จ้ ะทาให้ ต้นทุนของ
เครื่ องบินอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 13 ตามที่ได้ เรี ยนให้ ทราบและจะพัฒนาปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
การด้ อยค่าของอากาศยานนี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ เครื่ องบิน ประมาณ 15-20 ปี ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบจาก
ผู้ประกอบการธุ รกิ จ นี จ้ ากทั่วโลก พบว่า การเสื่ อมค่าราคาและการตัดราคาสินทรั พ ย์ ทางบัญชี ในแต่ละปี อยู่ที่
ประมาณ 19.8 ปี ในส่วนของบริษัทฯ อยูท่ ี่ 20 ปี
มูลค่าสุดท้ ายหลังจากหมดอายุใช้ งานที่ บริ ษัทฯ ตังตามระบบบั
้
ญชีที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าที่บริ ษัทฯ ได้ มา
และที่เหลืออีกร้ อยละ 90 บริษัทฯ จะนามาเป็ นค่าเฉลี่ยการเสื่อมค่าราคา ทังนี
้ ้ ในส่วนของการเสื่อมค่าราคาจะเป็ น
ค่าอัตราเฉลี่ยตามระยะเวลาจริง ซึง่ ทาให้ ต้นทุนของเครื่ องบินที่บริษัทฯ ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ค่อนข้ างเหมาะสม

- 35 เรื่ องการจอดเครื่ องบิน ในปั จจุบนั นี ้ มีเครื่ องบินที่จอดไว้ จานวน 31 ลา แบ่งเป็ นเครื่ องจอดรอขายจานวน
18 ลา เครื่ องกาลังเริ่ มเข้ าจอดจานวน 3 ลา และเครื่ องเข้ าซ่อมจานวน 10 ลา ในจานวนเครื่ องเข้ าซ่อมจานวน 10
ลานันมี
้ เครื่ องบินซึ่งอยู่ใน Heavy Maintenance จานวน 5 ลา และมี Special Repair อีกจานวน 3 ลา ส่วนจานวน
เครื่ องบินที่เหลือยังปฏิบตั กิ ารบินอยูใ่ นตารางบินทังหมด
้
เรื่ องการจัดหาเครื่ องบิน บริ ษัทฯ ดาเนินการอยู่ 3 ประเภทหลัก กล่าวคือ (1) ซือ้ ด้ วยตนเอง (2) จัดหา
Financial Lease และ (3) Operating Lease หรื อเช่ามาดาเนินการ ซึ่งขณะนี ้บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดหาเครื่ องบิน
โดยการทา Financial Lease และ Operating Lease ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแนะนา ซึ่งสัดส่วนนี ้ในทุกๆ สายการบินจะอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 30-40 ในขณะที่บางรายจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ของจานวนเครื่ องบิน อย่างไรก็ตาม การเช่า
ดังกล่าวจะรวมต้ นทุน อัตราดอกเบี ้ย ค่าความสี่ยง ค่าดาเนินการ และค่าธุรกรรมที่ค่อนข้ างสูง ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้
ประโยชน์เรื่ องส่วนลดของค่ามัดจา แต่บริษัทฯ จะเสียประโยชน์ เนื่องจากผู้ให้ เช่าจะคิดค่าดาเนินการกับบริหารจัดการ
เส้ นทางบิน จีน ญี่ ปนุ่ เกาหลี ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ นาข้ อมูลมาจากการท่องเที่ยวพบว่า ปั จจุบนั การเดิน
ทางเข้ าออกประเทศไทยมีจานวนลดลง ทังนี
้ ้ มีประเด็นที่ผ้ บู ริ หารต้ องตัดสินใจในเรื่ องของโอกาสและเวลาการบิน
คือเมื่อบริษัทฯ ยกเลิกเวลาบิน เวลาบินนันจะถู
้ กยกเลิกจากตารางเวลาที่บริ ษัทฯ เคยยื่นขอแต่ละประเทศไว้ ดังนัน้
เมื่อบริ ษัทฯ ถอนเที่ยวบินออก ประเทศนันๆ
้ ก็จะถอนตารางเวลาของบริ ษัทฯ ไปด้ วย และสายการบินอื่นที่จองไว้ ก็
จะได้ ตารางเวลานันแทน
้
เรื่ องการจัดอันดับของ Skytrax ในปี 2555 ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่ได้ ทาสัญญาต่อ เนื่องจาก Skytrax ไม่สามารถส่ง
มอบรายงานผลในปี ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ ว่าจ้ าง อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้บริษัทฯ ได้ ทาการเจรจาในเรื่ องของขอบเขต
สัญญาและมีการซื ้อบริการกลับมาแล้ ว
ทังนี
้ ้ ตนขอรับข้ อเสนอแนะเรื่ องการบริ การและ เรื่ องเครื่ องบินเข้ าจอดชิดประตู (งวง) ไว้ พิจารณา อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ อาจมีข้อจากัดของสนามบิน เช่นในกรณีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ในส่วนของต่างจังหวัดนัน้
บริษัทฯ เป็ น Priority ที่ต้องเข้ างวงทังหมด
้
ร้ อยโท อธิ ศกั ดิ์ พัดชื่นใจ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ กล่าวชี ้แจงเรื่ องการปฏิบตั ิงาน
ลูกเรื อในกรณีการก่อการร้ ายว่าทางบริษัทฯ ได้ มีการฝึ กอบรมลูกเรื ออยู่แล้ ว แต่ในส่วนของการปฏิบตั ินนั ้ ขันแรกจะ
้
มีการตักเตือนผู้โดยสารด้ วยวาจา ขันที
้ ่ สองจะตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากยังไม่มีการแก้ ไข จะมีการกัก
ตัวผู้โดยสารไว้ และเมื่อถึงที่หมายปลายทาง นักบินที่รับผิดชอบในเที่ยวบิน จะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
หรื อเจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อให้ มารับตัวผู้โดยสารดังกล่าวไปดาเนินคดีต่อไป ในส่วนของนักบินนัน้ ทางบริ ษัทฯ ได้ มี
การป้องกันอยูแ่ ล้ ว แต่ไม่สามารถชี ้แจงขันตอนในที
้
่ประชุมได้ เนื่องจากเหตุผลด้ านความปลอดภัย
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณฝ่ ายบริ หารบริ ษัทฯ ที่ทาการชี ้แจง และเสนอว่ายังไม่ควรมี
การอภิปรายในรายละเอียด เนื่องจากประธานได้ แจ้ งแล้ วว่าต้ องใช้ เวลาดาเนินการประมาณ 4-6 เดือน และได้
สอบถามถึงเวลาการปิ ดประชุม

- 36 นายโยธิ น ภมรมนตรี ผู้ถื อ หุ้น ขอให้ ป ระธานตรวจสอบผลการศึก ษาถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งบิ น
A340-500 นอกจากนี ้ ยังได้ แสดงความไม่เห็นด้ วยในกรณี ที่มีการจ้ างที่ ปรึ กษามาดูแลเรื่ อง Tiger Airways
เนื่องจากเห็นว่า Tiger Airways ถูกระงับการบินตังแต่
้ ปี 2554 เนื่องจากเหตุผลด้ านความปลอดภัย ซึ่งทาให้ ขาดทุน
ประมาณ 7,100,000 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย และสายการบิน Singapore Airlines ได้ ถือหุ้นอยู่ถึงร้ อยละ 49 จึงเห็นว่าการ
นา Tiger Airways เข้ ามาอยู่ในประเทศไทยนันไม่
้ สมควร อีกทังยั
้ งมีปัญหาเรื่ องการจัดตารางการบินเนื่องจากกังวล
ว่าเส้ นทางบินของ Tiger Airways อาจตรงกับ Singapore Airlines ทัง้ หมด ซึ่งกรณี นี ้ได้ มีการทักท้ วงไปยัง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และสุดท้ ายจึงได้ มีการยกเลิกโครงการนี ้ไป และต่อมาก็ได้ มีการตังสายการบิ
้
นไทยสมายล์ขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ตนรู้ สึกเป็ นกังวลเรื่ องการใช้ เครื่ องบิน A330 เพื่อทาการฝึ กนักบิน เนื่องจากเห็นว่าอาจใช้ เวลานาน
และมีคา่ บารุงรักษาจานวนมาก และเรื่ องการคืนสิทธิการบินในเส้ นทางการบินที่ดีของบริ ษัทฯ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่
เหลือเส้ นทางการบินที่ดี เพราะการคืนสิทธิดงั กล่าวจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สายการบินอื่น เช่น บางกอกแอร์ เวย์ส
แอร์ เอเชีย และ Thai Lion Air ที่รอสิทธิอยู่ใช้ สิทธิในเส้ นทางการบินเหล่านันแทน
้
อีกทังได้
้ สอบถามถึงสาเหตุที่
บริ ษัทฯ และไทยสมายล์ไม่มีการประสานงานให้ มีการฝึ กนักบินร่ วมกันตังแต่
้ แรก นอกจากนี ้ ตนได้ สอบถามถึง
เหตุผลในการอนุมตั ใิ ห้ ไทยสมายล์ซื ้อเครื่ องบิน 320 ซึ่งแตกต่างจากการอนุมตั ิซื ้อเครื่ องบิน 737 ของนกแอร์ และมี
ความเห็นว่าควรมีการซื ้อเครื่ องบินรุ่นเดียวกันเพราะใช้ อะไหล่เหมือนกันและทาการฝึ กนักบิน ได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้
ตนรู้ สึกเป็ นกังวลเกี่ยวกับนักบินว่าหลังจากฝึ กบินเครื่ องบิน 320 และ 737 แล้ ว นักบินดังกล่าวอาจย้ ายไปอยู่กับ
แอร์ เอเชียหรื อ Thai Lion Air เนื่องจากบริษัทดังกล่าวใช้ เครื่ องบินรุ่นดังกล่าวเช่นเดียวกัน
เรื ออากาศเอก มนตรี จาเรี ยง รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง กล่าวสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน
ด้ านความปลอดภัย โดยชี ้แจงว่าในขันตอนของการซ่
้
อมบารุงเครื่ องบินนันจะต้
้
องขึ ้นอยู่กบั บริ ษัทผู้ผลิตที่จะเป็ นผู้
กาหนดและตรวจสอบว่าบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั อิ ย่างไร ทังนี
้ ้ ขันตอนจะถู
้
กต้ องหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ระบบการตรวจสอบ
โดยปั จ จุบนั บริ ษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยองค์กรหลักๆ 5 องค์กร คือ (1) กรมการบินพลเรื อนภายใต้ ข้อกาหนดของ
International Civil Aviation Organization (ICAO) (2) Federal Aviation Administration (FAA) จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (3) European Aviation Safety Agency (EASA) จากยุโรป (4) Civil Aviation Administration of
China (CAAC) จากประเทศจีน และ (5) Civil Aviation Safety Authority (CASA) จากประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้
ทัง้ 5 องค์กรหลักจะต้ องออกเอกสารให้ ฝ่ายช่างทุกๆ 2 ปี โดยมีการตรวจสอบทุก 1 ปี และแก้ ไขข้ อบกพร่องทุก 6
เดือน ดัง นัน้ ขอให้ ผ้ ูถื อหุ้น มี ความมั่นใจได้ ว่า เครื่ องบินมี ระบบความปลอดภัย สมบูร ณ์ แต่ที่ผ่านมาอาจจะมี
เหตุการณ์ ที่ ท าให้ ร้ ู สึก ไม่มั่นใจกับความปลอดภัย ทัง้ นี ้ หากได้ ทาการศึกษาในรายละเอี ยดแล้ ว จะพบว่าบาง
เหตุการณ์ เ ป็ นเหตุการณ์ ที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศยานชนนก การตกหลุมอากาศ การลงสนามสัน้ ที่
จะต้ องมีการใช้ ระบบเบรกอย่างรุนแรงและระบบความปลอดภัยที่จะต้ อง Release ตัวเองให้ ยางแบนโดยที่ไม่ระเบิด
แต่มี เ พียงเหตุการณ์ เดียวที่เ ครื่ องบิน A330 ออกนอกรันเวย์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง เกิ ดจากตัวฐานล้ อ
ด้ านขวาชารุ ด และปั จจุบนั ผลการสอบสวนอย่างไม่เป็ นทางการออกมาแล้ วว่าไม่ได้ มีสาเหตุจากการซ่อมบารุ ง
ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการสรุ ปขององค์กรความปลอดภัยของประเทศฝรั่งเศส บริ ษัทผู้ผลิตฐานล้ อจากประเทศ

- 37 อังกฤษ และกรมการบินพลเรื อนกาลังจัดทาข้ อสรุปเรื่ องการลดอายุการใช้ งานของฐานล้ อ และเปลี่ยนวัสดุอปุ กรณ์
บางส่วน ดังนัน้ ในเบื ้องต้ น ตนจึงขอให้ ความมัน่ ใจว่าระบบการซ่อมบารุงของบริ ษัทฯ นันมี
้ ความสมบูรณ์ถกู ต้ องทุกประการ
ร้ อยโท อธิ ศัก ดิ์ พัดชื่ นใจ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ กล่าวขอบคุณกัปตันโยธิ น ภมรมนตรี
ผู้ถือหุ้น สาหรับข้ อคิดเห็น และได้ ชี ้แจงว่าการเลือกนักบินของบริ ษัทฯ นันมี
้ ขนตอนซึ
ั้
่งดาเนินการโดย Professor
จากสแกนดิเนเวียมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงไม่มีการใช้ เส้ นสายอย่างแน่นอน ในส่วนของการฝึ กอบรมได้ มีการหารื อกับ
กัปตันวรเนติ หล้ าพระบาง ผู้อานวยการใหญ่ สัง กัดส านักงานกรรมการผู้อานวยการใหญ่ รั กษาการกรรมการ
ผู้จดั การ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด ที่ จะมีการฝึ กร่วมกันเพื่อให้ นกั บินของบริ ษัทฯ ได้ มีโอกาสขึ ้นเป็ นกัปตัน
เร็ วขึ ้น ส่วนในเรื่ องของการขาดกาลังพลนักบิน (นักบินที่สอง) บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแก้ ไขโดยการว่าจ้ างนักบินที่
เกษี ยณอายุ 60 ปี มาทาการบินให้ กับบริ ษัทฯ โดยมีอายุสญ
ั ญา 1 ปี เพราะตามกฎการบิน นักบินสามารถทาการ
บินได้ จนถึงอายุ 65 ปี แต่จ ะต้ องถูกตรวจร่ างกายทุก ๆ 6 เดือน ดัง นัน้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นมั่นใจเรื่ องคุณภาพนักบิน
สาหรับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความกังวลเกี่ยวกับการย้ ายสายการบินของนักบิน ตนขอทาความเข้ าใจว่าเนื่องจากปั จจุบนั
มีสายการบินใหม่เกิดขึ ้นจานวนมาก และมีความต้ องการนักบินสูงมาก ดังนัน้ จึงเกิดการดึงตัวนักบินด้ วยข้ อเสนอที่
ดี เช่น ข้ อเสนอเรื่ องของรายได้ และข้ อเสนอว่าให้ เป็ นกัปตันโดยทันที แต่ในส่วนของบริษัทฯ ไม่สามารถทาเช่นนันได้
้
เนื่องจากจะต้ องดาเนินการตามระบบอาวุโส โดยนับจากอายุงานในบริษัทฯ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพ ยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ตอบ
ข้ อสอบถามของนายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น ในประเด็นเรื่ อง Outsource ที่จงั หวัดภูเก็ตซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการค้ า
ยาเสพติด โดยชีแ้ จงว่าได้ มี การตังคณะกรรมการกิ
้
จการสัมพันธ์ เข้ าไปตรวจสอบแล้ ว และมีข้อสรุ ปว่า ยังไม่พบ
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว ดังนัน้ จึงยังไม่ได้ มีการดาเนินการตรวจสอบต่อไป ตนจึงขอไปตรวจสอบความคืบหน้ าอีกครัง้
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้ ฝ่ายบริ หารที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถามของตน และแจ้ งว่าได้
ประสบปั ญหาเรื่ องการติดต่อฝ่ ายจาหน่ายบัตรโดยสารที่ประเทศจีน เนื่องจากพนักงานไม่สามารถพูดภาษาไทยได้
พันจ่าอากาศเอก ดารงค์ ไวยคณี ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณผู้บริ หารที่ชี ้แจง แต่ขอแสดงความเห็นว่า
ผู้บริ หารยังไม่ได้ ตอบคาถามตน เนื่องจากผู้บริ หารเพียงแต่อธิ บายขันตอนของการท
้
างานเท่านัน้ และขอให้ ตอบ
คาถามเรื่ องสิทธิการบินที่นายโยธิน ภมรมนตรี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ส่วนประเด็นที่นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ ได้ ชี ้แจงนัน้
ตนได้ แจ้ งว่าในประเด็นดังกล่าวได้ มีมติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ปัจจุบนั ฝ่ ายบริหารไม่ได้ การดาเนินการใดๆ
ประธาน มอบหมายให้ นายธี รพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ชี ้แจง
ข้ อสอบถามของนายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สาหรับ ปั ญหาเรื่ องอาหารของเที่ยวบินกวางเจา และมอบหมายให้
นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน ชี ้แจงปั ญหาเรื่ องพนักงานบริ การไม่
สุภาพที่กวางเจา
นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกบั บริ ษัทฯ ที่ เป็ นบริ ษัทมหาชนอย่างแท้ จริ ง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
มากที่สุดในบรรดาบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และขอสอบถามใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี ้

- 38 (1) คาถามจาก IOD หรื อ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เกี่ ยวกับเรื่ องที่ บริ ษัทฯ ได้ มีการลงนาม
ต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชั่น ตนขอเรี ยนถามว่าบริ ษัทฯ จะดาเนินการอย่างไรเพื่ อให้ เกิ ดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม และ (2)
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริ หารตลอดจนกรรมการผู้อานวยการใหญ่อยู่เป็ นประจา จึงขอเรี ยนถามว่าใน
ส่วนของการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ จะมีความต่อเนื่องหรื อไม่ อย่างไร และขอเรี ยนเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ น
เพียงบริ ษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเกียรติและภาพลักษณ์ของประเทศไทย ดังนัน้ หาก
บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาย่อมส่งผลเสี ยถึงเกี ยรติและศักดิ์ศรี ของประเทศไทยด้ วย จึงขอเป็ นกาลังใจให้ กับคณะผู้บริ หาร
ตลอดจนพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ ให้ ร่วมมือกันพัฒนาอนาคตของบริษัทฯ ให้ เจริญรุ่งเรื องต่อไป
ประธาน ขอให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงและตอบคาถามต่อที่ประชุม
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ ความเห็น
และขอชี ้แจงดังต่อไปนี ้
ประเด็นแรก ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทฯ นัน้ ขอเรี ยนอธิบายประกอบ
รายงานประจาปี 2556 ซึ่งความปรากฏในหน้ า 60 ว่ากรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้ รวมกรรมการชุดย่อยด้ วย และในหน้ า 80 เป็ นต้ นไป จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นคณะกรรมการที่ประธานแต่งตังขึ
้ ้นภายหลังเพื่อทาการปรับโครงสร้ างของ
บริ ษัทฯ โดยขอชี ้แจงเรี ยงลาดับ กล่าวคือ ลาดับแรก ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริ ษัทฯ มีอยู่แล้ ว ลาดับ
ต่อมา ได้ แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีพลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว เป็ นประธานกรรมการ ลาดับต่อมา
ได้ แ ก่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่า ตอบแทน และพัฒ นาบุค ลากร มี น ายอารี พ งศ์ ภู่ช อุ่ม เป็ นประธาน
คณะกรรมการ ซึ่งโดยปกติแล้ ว ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จะต้ องเป็ น
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง หรื อปลัดกระทรวงการคลัง ลาดับต่อมา ได้ แก่ คณะกรรมการอิสระ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ ว
ลาดับต่อมา ได้ แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถูกแต่งตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา
ที่บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มจะประสบในอนาคตและวิธีการแก้ ปัญหาดังกล่าว โดยมี นายธี รศักดิ์ สุวรรณยศ เป็ นประธาน
กรรมการ ลาดับต่อมา ได้ แก่ คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม โดยมีนายสมชัย ศิริวฒ
ั นโชค ปลัดกระทรวง
คมนาคมเป็ นประธานกรรมการ และลาดับสุดท้ ายได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งตนดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการอยู่ นอกจากนี ้ คณะกรรมการที่ เ หลื อ เป็ นคณะกรรมการด้ า นกฎหมาย ดัง นัน้ ในเรื่ อ ง
คณะกรรมการจึงเป็ นเรื่ องที่บริษัทฯ มีโครงสร้ างบุคลากรอยูห่ ลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ ซึ่ง
เป็ นการปฏิบตั ติ ามหรื อปฏิบตั สิ งู กว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
ประเด็นที่สอง ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นถามถึง IOD (สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย) ขอเรี ยนตามความ
เข้ า ใจว่า บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต กับ องค์ ก รต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต แล้ ว แต่ใ นขณะนี อ้ าจยัง ไม่มี ก าร
ดาเนินการเท่าที่ควร ต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึง่ เพื่อติดตามการดาเนินการว่าจะมีฝ่ายใดเข้ าดาเนินการหรื อไม่ เพื่อให้
เห็นการทางานร่วมกันหลายๆ ด้ าน จึง มีความเห็นว่าเรื่ องนี ้ควรอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรอผลการดาเนินงานอีกระยะหนึง่

- 39 ประเด็นที่สาม ขอเรี ยนชี ้แจงเกี่ยวกับไทยสมายล์โดยจะร่วมชี ้แจงกับรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
โดยขอเรี ยนว่าหากพิจารณาสภาพแวดล้ อมแล้ ว จะพบว่าการแข่งขันไม่ได้ มีเพียงกรณีของบริ ษัทฯ กับ ไทยสมายล์
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงสายการบินอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) และสายการบิน
Network อื่นๆ ด้ วย ซึ่งตนขอเรี ยนชี ้แจงประเด็นที่นาไทยสมายล์เข้ ามาเสริ มบริ ษัทฯ คือ (1) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
ทังหมดร้
้
อยละ 100 ของไทยสมายล์ (2) บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายนาหุ้นของไทยสมายล์ ไปจาหน่ายจ่ายโอนโดย
เด็ดขาด เนื่องจากบริ ษัทฯ มี ไทยสมายล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการแข่งขันกับสายการบินอื่น ๆ ซึ่งต้ องการ
เครื่ องมือหลายรูปแบบในการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น เที่ยวบินของบริษัทฯ ที่จงั หวัดเชียงใหม่นนั ้ เที่ยวบินเช้ ากับ
เที่ยวบินเย็นนัน้ มีผ้ ูโดยสารเต็มตลอด ซึ่งบริ ษัทฯ สามารถทาการบินได้ แต่สาหรับเที่ยวกลางวันผู้โดยสารกลับว่าง
ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่ทาการบินในเที่ยวกลางวัน สายการบินอื่น ก็จะทาการบินแทน และอาจส่งผลต่อการแย่งลูกค้ า
ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องมีเครื่ องมือดังกล่าวเข้ ามาเสริ มและการใช้ เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน
แต่อย่างใด และตนเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่านว่าไทยสมายล์ไม่ควรถูกเรี ยกว่าสายการบินภูมิภาค
(Regional Airline) หรื อชื่อใดๆ ก็ตาม เนื่องจากไทยสมายล์เป็ นเครื่ องมือของบริ ษัทฯ ที่จะนาไปใช้ ในหลายรูปแบบ
ทังท
้ าการบินภายในประเทศหรื อทาการบินในภูมิภาค ซึ่งหากบริ ษัทฯ สามารถแย่งตลาดลูกค้ ามาได้ แล้ วบริ ษัทฯ
ก็จะถอนไทยสมายล์ ออกไปเพื่อกลับเข้ าไปบินแทน กรณีเช่นนี ้จะเกิด Synergy (การประสานความร่วมมือ) ขึ ้น
ซึ่งกลยุทธ์ ดงั กล่าวนี ้จะส่งผลในอนาคตให้ บริ ษัทฯ กั บไทยสมายล์ รวมถึงสายการบินราคาประหยัด (Low Cost
Airline) ที่บริษัทฯ มีอยูแ่ ล้ วคือนกแอร์ มีแนวทางที่ชดั เจน และในท้ ายที่สดุ บริษัทฯ ก็จะทาการบินในระดับ Premium
นอกจากนี ้ ขอเรี ยนว่า ที่ผ่านมาเครื่ องบิน A380-800 ของบริ ษัทฯ เป็ นเครื่ องบินที่ดีมาก เป็ นที่ยอมรับและ
ประสบความสาเร็ จ สามารถให้ บริ การได้ ดี ทากาไรสูง ถือเป็ นเพียงไม่กี่บริ ษัทที่ ใช้ เครื่ องบิน A380-800 สร้ างกาไร
ได้ เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ เป้าหมายของบริ ษัทฯ ในท้ ายที่สดุ คือการเป็ นสายการบินระดับ Premium และหากมีจดุ ใด
ที่ขาดตกบกพร่ องหรื อในส่วนที่เป็ นเที่ยวบินในประเทศ ก็จะมีไทยสมายล์ เข้ ามาช่วยเสริ ม ในขณะที่สายการบิน
ราคาประหยัด (Low Cost Airline) หรื อนกแอร์ ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นทังหมดร้
้
อยละ 39 ก็จะเป็ นอีกกลยุทธ์ที่บริ ษัทฯ มี
ไว้ แข่งขันกับ Low Cost Airline อื่นๆ ดังนัน้ ทังหมดนี
้
้จึงเป็ นเครื อข่ายของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นไทย
สมายล์จานวนร้ อยละ 100 นัน้ ส่งผลให้ กาไรทังหมดของไทยสมายล์
้
ถือเป็ นกาไรเข้ าบริษัทฯ ทังหมด
้
นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน กล่าวว่าตามข้ อเสนอของ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการบริ การของพนักงานบริ ษัทฯ ที่ เมืองกวางเจานัน้ ขอเรี ยนชี ้แจงว่าตนจะ
กาชับให้ พนักงานของบริษัทฯ ที่สนามบินกวางเจารวมถึงสนามบินอื่นๆ ให้ รักษามาตรฐานของการบริ การด้ วยความ
เป็ นไทยให้ ได้ และในความเป็ นจริ งนัน้ บริ ษัทฯ มีแผนงานในเรื่ องการอบรมพนักงานต่างชาติของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าใจ
และให้ บริการด้ วยมารยาทแบบคนไทยอยูแ่ ล้ ว เช่น เรื่ องการไหว้ เป็ นต้ น
นายอุทิศ เหมวัต ถกิ จ ผู้ถื อหุ้น กล่าวว่า คณะกรรมการยัง ไม่ไ ด้ ต อบคาถามเรื่ อ งผู้จัด การที่ สนามบิน
ดังกล่าว รวมถึงเรื่ องการซื ้อบัตรโดยสารของผู้โดยสารจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทย

- 40 ประธาน รับทราบข้ อซักถามดังกล่าวและขอให้ เรื ออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายครัวการบิน เป็ นผู้ชี ้แจง
เรื ออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จดั การฝ่ ายครัวการบิน ชี ้แจงในเรื่ องของอาหารโดยขอ
แบ่งดังนี ้ คือ ส่วนที่ออกจากกรุงเทพฯ ซึ่งทังหมดมาจากครั
้
วการบินของบริ ษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง ได้ แก่ ส่วนที่กลับมาจาก
ต่างประเทศ อาจมีบางเส้ นทางที่บริ ษัทฯ ดาเนินการบรรจุไปจากกรุ งเทพฯ และให้ บริ การในขากลับด้ วย แต่ใช้
เฉพาะกับเที่ยวบินระยะบินสันๆ
้ เท่านัน้ และอีกส่วนหนึง่ คือ ครัวการบินที่บริ ษัทฯ จ้ างครัวที่ตา่ งประเทศให้ ทาอาหาร
ให้ สาหรับส่วนของกวางเจา ขอรับว่าจะกลับไปพิจารณาตรวจดูและยินดีที่จะปรับปรุงให้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ ตาม ขอให้ นายอุทิศ
เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น แจ้ งความชัดเจนในรายละเอียดเรื่ องเที่ยวบินเพื่อจะได้ ไปดาเนินการให้ ตอ่ ไป
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นในเที่ยวบินขากลับจากกวางเจาในกลางคืน
และเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้มาแล้ ว และขอให้ ทางบริษัทฯ พิจารณากล่องอาหาร พร้ อมฝากไว้ ว่าไม่ว่าครัวต่างชาติที่
บริ ษัทฯ จ้ างหรื อครัวไทยของบริ ษัทฯ เอง ต้ องมีการควบคุมโดยคนไทย และผู้ควบคุมจะต้ องรับผิดชอบในกรณีที่มี
ปั ญหาเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้าซ้ อน
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายสมควร เธี ยระสรานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากผู้บริ หารตอบคาถามไม่ชดั เจนในเรื่ องของการ
ด้ อยค่า เนื่องจากโดยข้ อเท็จจริ งแล้ วเรื่ องดังกล่าวเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ แก้ ปัญหาจน
เกิดความเสียหายในระดับเกินกว่า 10,000 ล้ านบาท จึงขอเรี ยนถามว่า (1) เครื่ องบินทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ จะขายนัน้
ได้ ด้อยค่าจนใกล้ เคียงราคาตลาดแล้ วหรื อไม่ หรื อจะด้ อยค่าอีกจานวนเท่าใดจึงจะใกล้ เคียงกับราคาตลาด (2) ขอให้
ประธานให้ คามัน่ ว่ากรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ คนใหม่จะต้ องมีความรู้ ความสามารถ และเป็ นที่ยอมรับ
โดยจะต้ องทางานเป็ นหมูค่ ณะด้ วย และ (3) ตามที่นายคณิศ แสงสุพรรณ ชี ้แจงว่า ตาแหน่งของไทยสมายล์จะเสริ ม
ระหว่างบริ ษัทฯ กับ Low Cost Airline โดยได้ อธิบายว่าจะเป็ นการเสริ มบางช่วงเวลาในระยะสัน้ จึง ขอเรี ยนว่าใน
ระยะสันหรื
้ อระยะยาวนัน้ เมื่อพิจารณาหนี ้ของบริ ษัทฯ จานวน 250,000 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่าง
จริงจัง บริษัทฯ ก็เสี่ยงต่อการประสบปั ญหาหนัก และตนมีข้อสงสัยว่าจะมีการถ่ายเทหนี ้ไปที่ไทยสมายล์หรื อไม่ โดย
ขอยกตัวอย่างกรณีของบริ ษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน) (TT&T) ซึ่งกาลังจะเข้ าแผนฟื น้ ฟูกิจการ โดยกิจการที่ดี
ที่สดุ และมีอนาคตที่สดุ ของ TT&T ก็คือ BBB Broadband ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นอันดับ 2 อาศัยจังหวะที่ TT&T มีปัญหา
โดยใช้ วิธีการเข้ าเพิ่มทุนก้ อนใหญ่ในกิจการของ BBB Broadband ซึ่งเป็ นกิจการที่ทากาไรตลอดมา ตนจึงมี
ความเห็นว่าในระยะสันและระยะยาว
้
หากมีการเพิ่มทุน เส้ นทางการบิน เครื่ องบิน และการบริ หารจัดการต้ นทุน
โดยการโยกย้ ายไปที่ไทยสมายล์ โดยบริ ษัทฯ ยังคงแก้ ปัญหาไม่ได้ ก็มีแนวโน้ มสูงที่จะต้ องเข้ าแผนฟื น้ ฟูกิจการแล้ ว
มีการโยกย้ ายทรัพย์สิน หรื อกิจการที่ดีไว้ กบั ไทยสมายล์
นายสุขสันติ์ โพพันงาม ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ประธานเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป

- 41 นางนิลบุ ล บัวน้ อย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า (1) การบริ หารที่ผิดพลาดมีสาเหตุมาจากนโยบายที่บ ริ ษัทฯ ไม่ได้ วาง
ไว้ อย่างรัดกุมพอ ซึ่งจะมีประเด็นที่น่าเป็ นกังวลคือการเลือกคณะกรรมการ ซึ่งตนขอให้ คณะกรรมการตระหนักว่า
ควรจะต้ องมีเวลาเพียงพอที่จะทางานบริ หาร และกาหนดนโยบายอย่างจริ งจัง ตัวอย่างเช่น นายอาพน กิตติอาพน
อดีตประธานกรรมการบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ ปรึกษานายกรัฐมนตรี และดารงตาแหน่งอีกหลายตาแหน่ง ตน
จึงขอฝากประธานและกรรมการที่เข้ าประชุมทุกท่านให้ พิจารณาว่าบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการนัน้ แต่ละท่านมีเวลาเพียงพอที่จะทางานให้ บริ ษัทฯ หรื อไม่ ถ้ าไม่มี ขอให้ ประธานและคณะกรรมการต่อสู้
เพื่ อผู้ถือหุ้น โดยขอให้ เสนอกับกระทรวงการคลังว่าให้ มอบหมายบุคคลที่มีเวลาทางานและทุ่มเทให้ กับบริ ษัทฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่า บริษัทฯ ขาดทุน ปั ญหาค่าเงินบาท และอีกหลายๆ ปั ญหา ทังนี
้ ้ ขอให้
นายอาพน กิตติอาพน พิจารณาตนเองว่ามีเวลาทางานให้ กับบริ ษัท ฯ หรื อไม่ ถ้ าไม่มีเวลาพอ ก็ขอให้ ลาออกเพื่อ
ฟื น้ ฟูบริษัทฯ และเรี ยกความเชื่อมัน่ กลับมาและ (2) ในส่วนของสกุลเงินนัน้ ตนไม่ขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ ควรจะตรึง
ค่าเงินไว้ กบั เงินสกุลใด แต่ขอฝากคณะกรรมการทัง้ 15 ท่านให้ มีความเห็นใจต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งแม้ จะไม่ได้
รับเงินปั นผลเลยก็ตาม แต่ตนก็ยงั มีความยินดี เนื่องจากตนขอเพียงได้ เห็นว่าคณะกรรมการทาเพื่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในประเด็นที่ไ ด้ เรี ยนถามฝ่ ายบริ หารและนายนิรุฒ มณี พันธ์
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ซึ่งได้ รับคาตอบกลับมาว่ายังไม่มีการ
ตังกรรมการสอบนั
้
น้ ตนเองเป็ นหนึ่งในกรรมการที่ลงไปตรวจสอบที่ จงั หวัดภูเก็ต และได้ ชี ้แจงไปแล้ วว่าบุคคลที่เป็ น
พยานประกอบด้ วยนายสถานีและรองนายสถานี รวมเกื อบ 10 คนที่ให้ ปากคาเกี่ ยวกับข้ อเท็จจริ ง ทัง้ เรื่ องการส่ง
กระเป๋ าของผู้โดยสารผิดเส้ นทาง ซึง่ ถูกเรี ยกค่าเสียหายปี ละหลายร้ อยล้ านบาท และคดียาเสพติด โดยที่ตารวจก็จบั
การกระทาความผิดได้ จึงขอทราบสาเหตุที่บริ ษัทฯ ไม่จดั การปั ญหาดังกล่าว และขอเรี ยนว่าข้ อมูลที่ผ้ บู ริ หารได้ รับ
มานัน้ เป็ นรายงานเท็จ นอกจากนี ้ อี กประเด็นหนึ่ง ที่ไ ด้ สอบถามและยัง ไม่ไ ด้ รับคาตอบก็ คือ กรณี ที่ พ นักงาน
เกษี ยณอายุที่มาขับรถ Heavy High Loader เข้ าเครื่ องบิน ถ้ าเกิดอุบตั ิเหตุขับชนเครื่ องบิน แล้ วบริ ษัทที่รับ
ประกันภัยของบริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ คา่ เสียหาย กรณีนี ้ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี หรื อไม่ และผู้ใดจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
เหตุดงั กล่าว

นายธนพล หาญนรเศรษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ประธานเริ่มเข้ าสูว่ าระที่ 4
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2556 ซึ่งได้ จดั ส่งไป
ยังผู้ถือหุ้นพร้ อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจาปี 2556

ประธาน มอบหมายให้ ผ้ อู านวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี เป็ นผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้

- 42 นายธงชัย สิงห์กลุ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สาย
การเงินและการบัญชี ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2556 ไม่รวมบริ ษัท สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) เนื่องจากบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้ แปรสภาพจากบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในปี 2555
ไปเป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปี 2556
ในส่วนของงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในปี 2556 นันมี
้ ผลขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีเงินได้ และขาดทุนจากการด้ อยค่า รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,608 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริ ษัทฯ มีกาไร
4,662 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปั จจัยลบภายนอกต่างๆ เช่น การแข็งค่าของเงินบาท และการใช้
กฎหมายด้ านการท่องเที่ยวของประเทศจีนในไตรมาสที่ 4 ประกอบกับปั ญหาการเมืองภายในประเทศที่ยงั ไม่มีข้อ
ยุติ ตามที่ทา่ นรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีคา่ ใช้ จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ได้ แก่ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเครื่ องบิน
และสินทรัพย์ เป็ นเงินจานวน 5,426 ล้ านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงิน
จานวน 3,895 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินจานวน 3,223 ล้ านบาท ซึ่งทา
ให้ ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้ านบาท ขณะที่ปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไร
สุทธิ 6,510 ล้ านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษัท ฯ จานวนทังสิ
้ ้น 12,047 ล้ านบาท คิดเป็ นขาดทุน
ต่อหุ้น 5.52 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึ่งกาไรต่อหุ้น 2.85 บาท และมีกาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย หรื อ EBITDA จานวน 22,474 ล้ านบาท ซึง่ ต่ากว่าปี ก่อน 8,548 ล้ านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระบุว่าบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็ นเงินจานวน
307,085 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 2,989 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.0 สาเหตุหลักเนื่องจากการรับมอบเครื่ องบินใหม่ ทาให้
บริ ษัทฯ มีเครื่ องบินและเครื่ องบินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า เพิ่มขึ ้นรวมเป็ นเงินจานวน 13,814 ล้ านบาท เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 8,290 ล้ านบาท ในส่วนหนี ้สิน บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 250,166 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15,888
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.8 โดยมีหนีส้ ินระยะยาวเพิ่มขึ ้น 16,808 ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการกู้เงินเพื่อรับมอบ
เครื่ องบินใหม่ ในส่วนของผู้ถือหุ้นนันมี
้ จานวน 56,919 ล้ านบาท ลดลง 12,899 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.5 เนื่องจาก
การดาเนินงานที่ขาดทุน
รายละเอี ยดของงบการเงินที่กล่าวข้ างต้ น ปรากฏในรายงานประจาปี 2556 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ าแล้ ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
ที่จะอนุมตั ิงบดุล งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี หรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ ว
พันตารวจเอก เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า Fixed Cost ถือเป็ นเรื่ องใหญ่มาก
เนื่องจากเป็ นต้ นทุนจากการซื ้อเครื่ องบินและการเช่าเครื่ องบิน รวมทังมู
้ ลค่าของเครื่ องบินที่ใช้ ได้ ไม่ค้ มุ ค่าในเส้ นทาง
การบินที่ไม่เหมาะสม อีกเรื่ องหนึ่ง คือเรื่ อง Variable Cost ซึ่งผันแปรมากโดยเฉพาะเรื่ องต้ นทุนนา้ มัน ทัง้ นี ้
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้
านนี ้จะต้ องอาศัยมืออาชีพ จึงขอเสนอให้ ปรับเปลี่ยนผู้บริ หารทังคณะ
้
หรื อ
จัดหาคณะที่ปรึ กษาในแต่ละด้ านเข้ ามาช่วยคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และขอเสนอให้ ผ้ บู ริ หารท่านที่เป็ นข้ าราชการ
ประจาและมีตาแหน่งสูงได้ แสดงนา้ ใจโดยการงดรั บค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่ท่านอื่ น
โดยเฉพาะท่านประธานกรรมการ ซึ่งดารงตาแหน่งสูงสุดในกองทัพ อากาศ และขอเน้ นยา้ ให้ มี การสร้ างความ
สามัคคีในองค์กรที่กาลังแตกแยกอยูน่ ี ้ โดยเฉพาะเรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานทัว่ ไปที่จะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ตอบคาถามเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาของเครื่ องบินที่จอดทิ ้งไว้ ด้วยว่า
บริ ษัทฯ จะตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าวอย่างไร บริ ษัทฯ จะตัดขาดทุนหรื อไม่ และอัตราส่วนรายได้ ต่อพนักงานของ
บริ ษัทฯ เป็ นจานวนเท่าใด เนื่อ งจากบริ ษัทฯ ไม่เคยระบุเรื่ องดังกล่าวไว้ ในผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ตนเห็นว่า
แผนของบริ ษัทฯ ที่จะลดจานวนพนักงานตามความสมัครใจก่อนกาหนด หรื อ Early retire นันส่
้ งผลกระทบถึงขวัญ
และกาลังใจของพนักงานบริ ษัทฯ เห็นได้ จากจานวนพนักงานของบริ ษัทฯ ตามที่แสดงในหน้ า 70 ของงบการเงินซึ่งมี
จานวนทังหมด
้
25,223 คน มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว และไม่ทราบว่าจานวนพนักงานที่แสดงอยู่ในงบดุล
ดังกล่าวได้ รวมพนักงานของบริ ษัทฯ ในต่างประเทศด้ วยหรื อไม่ นอกจากนี ้ ข้ อน่ากังวลอีกประการหนึ่งคือเรื่ อง
จานวนนักบินของบริ ษัทฯ ที่มีประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และจานวนพนักงานอื่นๆ ได้ แก่
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินจานวน 6,187 คน พนักงานส่วนบริ การภาคพื ้นดินจานวน 2,644 คน พนักงานฝ่ ายบริ การ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื ้นจานวน 2,132 คนและฝ่ ายอื่นๆ ซึ่งไม่ทราบว่าคือฝ่ ายใดบ้ างอีกจานวน 3,268 คน ซึ่ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 แล้ วมีจานวนเพิ่มขึ ้น ตัวเลขจานวนพนักงานนีถ้ ือเป็ นข้ อมูลตัวเลขที่มีนยั สาคัญและมี
ผลกระทบต่อรายจ่ายของบริ ษัทฯ นอกเหนือจาก Fixed Cost และ Variable Cost แล้ วยังต้ องคานึงถึงการบริ หารความ
เสี่ยงหรื อ Risk Management ด้ วย เช่น การทา Natural Hedge นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นเรื่ องต้ นทุนน ้ามันที่เป็ นเรื่ อง
Economies of scale สุดท้ ายตนขอฝากให้ ทุกฝ่ ายตระหนักในหน้ าที่ของตน ส่วนตนเองนันก็
้ ยินดีที่จะช่วยเหลือ
บริษัทฯ ทุกโอกาส
ประธาน กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา จากนันกล่
้ าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
พันจ่าอากาศเอก ดารงค์ ไวยคณี ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลัง ในฐานะข้ าราชการช่วย
ปกป้องสมบัตขิ องชาติ และขอให้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประเด็นต่อมาคือเรื่ องธรรมาภิบาลของ
บริ ษัทฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหัวข้ อย่อยที่ 5.17 ของงบบัญชีบริ ษัทฯ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับคดีแล้ วตนเห็นว่าในปี
2556 นี ้ บริษัทฯ ตังงบส
้ าหรับค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับคดีแรงงานไว้ ที่ประมาณ 1,300 ล้ านบาท ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่
มีธรรมาภิบาล เนื่องจากให้ ฝ่ายบุคคล ฝ่ ายกฎหมาย และฝ่ ายจัดซื ้อ อยูใ่ นอานาจของบุคคลเดียว นอกจากนี ้ จะเห็นได้
ว่าที่ผา่ นมาแม้ แต่เรื่ องทางวินยั หรื อการสอบทางวินยั บริษัทฯ ก็สง่ เรื่ องไปยังฝ่ ายธรรมาภิบาล ทังๆ
้ ที่ไม่ได้ มีระเบียบ
กาหนดไว้ ทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่าสุดท้ ายแล้ วธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ กับกรรมการวินยั นันเป็
้ นเรื่ องเดียวกันหรื อไม่
ส่วนประเด็นต่อมาคือเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษา โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาไปเป็ นเงินจานวนรวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 681 ล้ า นบาท จึง ก่อ ให้ เ กิ ดคาถามว่า บริ ษัท ฯ ได้ ป ระโยชน์ เพี ยงใดกับการว่าจ้ า งที่ ปรึ กษาเหล่านัน้
เนื่องจากในปี นี ้บริษัทฯ ขาดทุนถึง 12,000 ล้ านบาท ทังที
้ ่บริ ษัทฯ เองก็มีบคุ คลากรที่มีความสามารถอยู่แล้ ว เพราะ
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632 ล้ านบาทนัน้ ตนทราบมาจากผู้แทนของบริ ษัทฯ ในระหว่างการพิจารณาคดีระหว่างบริ ษัทฯ กับ นายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ ว่าเงินจานวน 632 ล้ านบาท เป็ นเงินค่า Landing และ Navigation Fee ของสายการบิน Southern Air
ที่บริ ษัทฯ เช่ามา และบริ ษัทฯ ได้ ทดรองจ่ายไปก่อน นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ จึงตังรายการดั
้
งกล่าวไว้ ในบัญชี
รายได้ แต่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกลับมีความเห็น ว่าให้ นารายการดังกล่าวออกจากบัญชีเนื่องจากเป็ นรายได้ ที่
ยังไม่เกิดขึ ้น สุดท้ ายนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ จึงยอมให้ ตดั รายการเงินจานวนดังกล่าวออกจากบัญชีรายได้ ซึ่ง
เรื่ องนีน้ างวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีในขณะนัน้ (DE) และ
นายธงชัย สิงห์กลุ ก็ร่วมฟั งอยู่ด้วยในระหว่างการพิจารณาคดี แต่กลับไม่พบรายการเงินจานวนดังกล่าวในงบดุล
ประจาปี 2556 ของบริ ษัทฯ ตนจึงขอให้ ผ้ ูแทนฝ่ ายการเงินของบริ ษัทฯ อธิ บายต่อที่ประชุม ด้ วยว่าเงินรายการ
ดังกล่าวอยูใ่ นส่วนใด
ประธาน กล่าวขอบคุณและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 4 ระหว่างนันได้
้ เรี ยนเชิญให้
รักษาการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีชี ้แจงในประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายสมควร เธี ยระสรานนท์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงว่าการด้ อยค่าจานวน 5,400 ล้ านบาทนี ้ครบแล้ ว
หรื อไม่ และราคาเครื่ องบินที่จะขายนันมี
้ ราคาใกล้ เคียงกับราคาตลาดแล้ วหรื อไม่ หากไม่ ยังมีส่วนต่างกับราคาตลาด
ซึง่ เป็ นการด้ อยค่าอยูอ่ ีกเท่าใด
ประธาน กล่าวเชิญให้ รักษาการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีชี ้แจงในประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายธงชัย สิงห์กลุ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการผู้อานวยการใหญ่สายการเงิน และ
การบัญชี ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินจานวน 632 ล้ านบาท นันเป็
้ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างไตรมาสที่ 1 ในปี
2555 เนื่ องจากสัญญาระหว่างบริ ษัทฯ และ สายการบิน Southern Air นัน้ ยัง ไม่ชัดเจนว่าผู้ใดจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบเงินจานวน 632 ล้ านบาทดังกล่าว ทัง้ นี ้ เมื่อ ข้ อเท็จจริ ง ที่ว่าสายการบิน Southern Air จะชาระเงิน
จานวนดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อไม่ยงั ไม่เป็ นที่ยตุ ิ บริ ษัทฯ จึงได้ ปรึกษาสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่าควรตัดรายการเงินจานวน 632 ล้ านบาทนี ้ออกก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนว่า สายการ
บิน Southern Air จะยอมรับสภาพหนี ้ดังกล่าวหรื อไม่ สุดท้ ายสายการบิน Southern Air ไม่ยอมรับสภาพหนี ้ดังกล่าว บริ ษัทฯ
จึงยังไม่รับรู้รายการเงินจานวน 632 ล้ านบาทนี ้ว่าเป็ นรายได้ ของบริษัทฯ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริ ษัทฯ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถฟ้องร้ องดาเนินคดี สายการบิน
Southern Air จากการที่ไม่ยอมรับสภาพหนี ้รายการนี ้ได้ หรื อไม่
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ชี ้แจงต่อ
ที่ประชุมว่าบริษัทฯ กาลังดาเนินการฟ้องร้ องสายการบิน Southern Air อยู่ ณ ปั จจุบนั
ประธาน กล่าวเชิญรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
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และรั ก ษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ชี แ้ จงต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ในประเด็ น การด้ อ ยค่า ของเครื่ อ งบิ น (Aircraft
Impairment) ว่าสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะดาเนินการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และการด้ อยค่าของ
ทรัพย์สินทุกปี ซึ่งมิใช่การตรวจสอบเฉพาะแต่มูลค่าของเครื่ องบินเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทุก
รายการที่มีการใช้ งานและมีการด้ อยค่า ของทรัพย์สิน และในทุกๆ ปี บริ ษัทฯ จะปรับมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งสาหรับปี นี ้
บริ ษัทฯ กาลังรวบรวมตัวเลขเพื่อแจ้ งให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป สาหรับการกาหนดการด้ อยค่า ของ
เครื่ องบินนันจะเป็
้
นไปตามรายการอ้ างอิงของ Avitas กล่าวคือ มีดชั นี (Index) ของตลาดโลก ซึ่งประกอบไปด้ วย รุ่น
(Model) ของเครื่ องบินแต่ละรุ่น และอายุของเครื่ องบิน ทังนี
้ ้ ส่วนมากมูลค่าที่แจ้ งจะอยู่ในสภาพ Half Time Half
Life สาหรับในระหว่างการปลดระวางเครื่ องบินนัน้ บริษัทฯ จะกลับมาประเมินมูลค่าเครื่ องบินอีก ครัง้ หนึ่งโดยอาศัย
การอ้ างอิงจาก Index ของ Avitas ตามสภาพจริ งของเครื่ องบิน แล้ วจึงแจ้ งให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
หลังจากนันส
้ านักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงตรวจสอบว่าเป็ นราคาที่เชื่อถือได้ หรื อไม่ สาหรับกรณีของเครื่ องบิน A340500 ในปี ที่แล้ วนัน้ เนื่องจาก Index ของเครื่ องบินรุ่นดังกล่าวยังอยู่ในระดับราคาที่คอ่ นข้ างสูง แต่ราคาจริ งในตลาด
กลับไม่สามารถซือ้ ขายกันได้ เพราะเป็ นเครื่ องบินประเภท Pacific Aircraft ซึ่งในเวลานันมี
้ การยื่นเสนอราคา และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็อนุโลมให้ การยื่นเสนอราคาเป็ นการบ่งบอกมูลค่าจริ งของเครื่ องบินได้ จึงทาให้ ปรากฏ
ตัวเลขการด้ อยค่าของเครื่ องบิน A340-500 จานวน 4 ลาจานวนกว่า 5,000 ล้ านบาท
ส่วนในประเด็นเรื่ องค่าใช้ จ่ายบุคลากรต่อรายได้ จากการขายหรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ นัน้ โดยปกติแล้ ว
จะมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ระหว่างประมาณร้ อยละ 15-16 เช่น
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

16.2
19
16
15.7
16.1

สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาณนักบินและลูกเรื อนัน้ บริ ษัทฯ จะมีการจัดทาตัวชี ้วัด หรื อ Benchmark
เรื่ องของค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ เพื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งอยูเ่ สมอ
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ บริ ษัทฯ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชี
ชี ้แจงรายละเอียด ดังนี ้ (1) เรื่ องผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเครื่ องบิน เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 5,000 ล้ านบาท
ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายการที่ 5.26 โดยขอทราบรายละเอียดการด้ อยค่าของเครื่ องบินใน
แต่ละลา เนื่องจากในปี 2555 มีการด้ อยค่าของเครื่ องบิน เป็ นจานวนเงินรวมเพียง 181 ล้ านบาท (2) เรื่ องค่าใช้ จ่าย
เกี่ ยวกับการขายและการโฆษณาซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ประมาณ 3,000 ล้ านบาท โดยขอรายละเอียดของ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว พร้ อมตังข้
้ อสังเกตว่า รายละเอียดของหมายเหตุประกอบงบการเงินรายการที่ 5.23 ที่ระบุในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จว่าเป็ นหมายเหตุเรื่ องค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการขายและการโฆษณานัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับ

- 46 เรื่ องค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการขายและการโฆษณาแต่อย่างใด และ (3) ขอรายละเอียดเรื่ องภาระผูกพันทางการเงิน
ที่อาจจะเกิดขึ ้นและ Contingent claim ต่างๆ นอกจากเรื่ อง Swap นอกจากนี ้ ขอให้ กรรมการชี ้แจงในประเด็น
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม กล่าวคือ (1) สาเหตุการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางการเงินกับสกุลเงินเยน และสาเหตุที่บริ ษัทฯ
ไม่เลือกสกุลเงินอื่นที่มีนยั สาคัญมากกว่า พร้ อมทังขอตั
้ งข้
้ อสังเกตว่า อาจเป็ นเพราะธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ
เป็ นเงินเยน (2) เรื่ องสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ซึ่งโดยปกติค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนันจะมี
้
ค่าต่าขนาด 0.71 หรื อ 0.7
ถูก ต้ อ งหรื อไม่ และ (3) สาเหตุเ กี่ ยวกับค่าระวางขนส่ ง ที่ ล ดลง ซึ่ง ส่ง ผลถึง การลดลงของรายได้ จ ากปี 2555
ประมาณ 3,000 ล้ านบาท พร้ อมทัง้ ขอสอบถามความหมายของคาว่า “ค่าระวางขนส่ง” ทัง้ นี ้ ตนขอกล่าวถึงงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ว่าแม้ บริ ษัทฯ จะประสบผลขาดทุน 12,000 ล้ านบาท แต่ก็ยงั ปรากฏกระแสเงิน สดที่ได้ รับ
จากการดาเนินงานถึง 25,000 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ จะต้ องจัดหาเงินเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้ านบาท ซึ่งจะเกี่ยวข้ อง
กับแผนการจ าหน่ ายหุ้นกู้จ านวน 40,000 ล้ า นบาทในวาระต่อไป ทัง้ นี ้ ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นของหนี ส้ ิ น
เปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมถึงร้ อยละ 81 อยู่แล้ ว ดังนัน้ ตนจึงมีความเห็นว่าหากมีการจาหน่ายหุ้นกู้อีกจานวน
40,000 ล้ านบาท อาจทาให้ บริ ษัทฯ เข้ าสู่ภาวะที่มีความเสี่ยงเรื่ องการเงิน พร้ อมกับตังข้
้ อสังเกตเรื่ องการใช้ สินทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์ว่าในส่วนของ Fixed Asset Turnover นัน้ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์เป็ นจานวนมากแต่ก่อให้ เกิดรายได้ น้อย
คือเพียง 0.82 เท่า
ประธาน แจ้ งปิ ดการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 4 และแจ้ งว่าบริ ษัทฯ จะพยายามตอบคาถามให้ ได้ มาก
ที่สดุ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เกี่ยวข้ องโดยเร็ ว
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลการสอบสวนเกี่ยวกับเงินจานวน 632 ล้ านบาท ที่มีการลงบัญชี
แล้ ว และทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สัง่ ให้ ถอนออก พร้ อมทังสอบถามถึ
้
งชื่อของสานักงานทนายความที่บริ ษัทฯ
ว่าจ้ างในการฟ้องร้ องคดีเรี ยกเงินจานวนดังกล่าวคืน
ประธาน กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ชี ้แจงในภายหลัง
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบ
ดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556 ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ ว
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,627,374,707 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
317,550 เสียง
งดออกเสียง
305,407 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.9617
0.0195
0.0188

เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556

ประธาน มอบหมายให้ รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงิน และการบัญชี เสนอเรื่ องต่อที่
ประชุมในระเบียบวาระนี ้

- 47 นายธงชัย สิงห์กลุ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สาย
การเงินและการบัญชี ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่านโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ คือ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของ
กาไรสุทธิ ก่อนผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยสาหรับงวดปี บัญชี 2556 ซึ่งสิ ้นสุดในวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 12,047 ล้ านบาท และเมื่อหักผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ทาให้ มีผ ลขาดทุนสุทธิ ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
จานวน 8,153 ล้ านบาท ดังนัน้ จึงไม่อาจจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ได้
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6

1,627,345,573 เสียง
343,017 เสียง
309,074 เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.9599
0.0211
0.0190

เรื่องพิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธาน แจ้ งว่าในระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ สืบเนื่องจาก นายอารี พงศ์
ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมในครัง้ นี ้ได้ จึงได้ มอบหมายให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ชี ้แจง
ระเบียบวาระนี ้ต่อที่ประชุมแทน
นายอุ ทิ ศ เหมวัต ถกิ จ
ว่าควรได้ รับหรื อไม่

ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามประธานเกี่ ย วกั บ เงิ น รางวั ล ประจ าปี ของกรรมการ

ประธาน ชี ้แจงข้ อสงสัยของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบตาม
ปี ที่ปรากฏในตารางเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามประธานอีกครัง้ หนึ่งในข้ อสงสัยดังกล่าวและขอให้ ประธานชี ้แจง
ผู้ถือหุ้นให้ ชดั เจน
ประธาน ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นและแจ้ งว่าจะขอเตรี ยมข้ อมูลในการตรวจสอบโดยมอบหมายให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้รายงานหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบ
วาระนี ้ แทนนายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ซึ่งติด
ภารกิจไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้ได้

- 48 นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี ้ยประชุม และสิทธิ ประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สาหรับช่วงวันที่ 1
พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั หิ ลักเกณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ ประกอบด้ วย
-

ค่าตอบแทน และเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสาหรับกรรมการ
เงินรางวัลประจาปี (Bonus)

โดยทัง้ 3 เรื่ องดังกล่าวมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ ได้ เสนอไว้ ต่อที่ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2556 ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติอนุมตั แิ ล้ ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :
•

ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับ
เบี ้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ กรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุมสูง
กว่ากรรมการร้ อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ร้ อยละ 12.5 โดย
ให้ กรรมการเสียภาษีเงินได้ ด้วยตนเอง

•

ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ หรื อประธานกรรมการบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ที่ได้ รับ
การแต่งตังดั
้ งกล่าว ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ยประชุม อีกคนละ 10,000 บาท ต่อครัง้ หากในเดือน
ใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 10,000 บาทเท่านัน้

•

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี ้ยประชุม
กรรมการบริ ษัทฯ โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ
25 ในเดื อนใดที่ ไม่มี การประชุม ก็ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนด้ วย ทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2555 ซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 กันยายน 2555 โดย
อัตราค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 อนุมตั ิไว้ คือ ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัทฯ โดยหากใน
เดือนใดไม่มีการประชุมก็คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนด้ วย

สาหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอานาจหน้ าที่ นนได้
ั ้ ระบุไว้ ในรายงานประจาปี
2556 ของบริษัทฯ หน้ า 81-89

- 49 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสาหรับกรรมการ:
ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารไป-กลับในชันธุ
้ รกิจแบบให้ เปล่าในเส้ นทางระหว่าง
ประเทศ 10 ใบต่อปี และในเส้ นทางภายในประเทศ 10 ใบต่อปี และหากมีที่นงั่ ว่างก็สามารถเดินทางในชันสู
้ ง
สุดได้ สิทธินี ้ให้ ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เท่านัน้ และกรรมการบริ ษัทฯ สามารถนาบัตรโดยสาร
ดัง กล่าวไปใช้ ไ ด้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ สิทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสารมี จานวนเท่ากับจ านวนที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ใิ นปี 2556
เงินรางวัลประจาปี (Bonus):
ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวณจากอัตราร้ อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิก่อนผล
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราเดียวกับปี ที่ ผ่านมา และให้ ใช้ อัตราดังกล่าวสาหรับการคานวณเงิ นรางวัล
ประจาปี ในปี ต่อๆ ไป
นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าวาระที่ 4, 5 และ 6 นันมี
้ ความเกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ วาระที่ 4 คือ
เรื่ องผลขาดทุนของบริ ษัทฯ วาระที่ 5 คือเรื่ องการงดจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากบริ ษัทฯ ขาดทุน และวาระที่ 6 คือเรื่ อง
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ แก่ เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เบี ้ยตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น
คณะกรรมการ หรื อประธานกรรมการ หรื ออนุกรรมการ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ มีตาแหน่งที่ซ ้าซ้ อนกัน ต่อมาคือเรื่ องค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ สิทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสารสาหรับกรรมการบริ ษัทฯ และรางวัลประจาปี (Bonus) ซึ่งจาก
รายงานประจาปี หน้ า 125 จะเห็นว่ามีกรรมการบริ ษัทฯ ที่ได้ รับรางวัลประจาปี เป็ นจานวนตังแต่
้ หลักล้ านบาทลงมา
อย่างเช่นกรณี ของพลตารวจเอกพงศพัศ พงษ์ เจริ ญ ซึ่งถึงแม้ จะดารงตาแหน่งเป็ นครัง้ คราว แต่ก็ยงั ได้ รับเงินรางวัล
ประจาปี เป็ นแสนบาท จึงขอเสนอให้ ทา่ นประธานงดรับรางวัลประจาปี เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ แก่การกวาดล้ างการทุจริ ต
ในรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ต่อไป
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนไม่ติดใจประเด็นเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
เนื่องจากยังเป็ นอัตราที่คงไว้ เท่ากับจานวนที่ได้ รับอนุมตั ใิ นปี งบประมาณ 2556 แต่ขอคัดค้ านการให้ รางวัลประจาปี
แก่กรรมบริ ษัทฯ ประจาปี 2556 เนื่องจากเห็นว่าบริ ษั ทฯ ขาดทุนเป็ นจานวนมากถึง 12,000 ล้ านบาท และตัง้
ข้ อสัง เกตเกี่ ยวกับข้ อความในหนัง สื อเชิ ญประชุมที่ ว่า “ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับ เงิน รางวัล ประจ าปี โดย
คานวณจากอัตราร้ อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิ ก่อนผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก
งบการเงินรวม” ว่าเมื่อการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ประสบผลขาดทุนเช่นนี ้ กรรมการบริ ษัทฯ จะยังมีสิทธิได้ รับ
รางวัลประจาปี อีกหรื อไม่
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย

- 50 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ ที่ประชุมยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและเงิน
รางวัลประจาปี แก่กรรมการและให้ คงไว้ เพียงค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ เท่านัน้
ประธาน กล่าวเชิญให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงในประเด็นที่
ผู้ถือหุ้นซักถาม
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ารางวัลประจาปี ที่จ่าย
ให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ ตามที่ ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริ ษัทฯ นัน้ ไม่ใช่ รายการส าหรับปี 2556 แต่เป็ นการ
จ่ายเงินรางวัลจากผลประกอบการประจาปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัทฯ มีผลกาไรจากการประกอบกิจการส่วน สาเหตุที่
รายการการจ่ายเงินรางวัลจากผลประกอบการประจาปี 2555 มาปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2556 นัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ
ใช้ งบประมาณปี 2556 ในการจ่ายเงินรางวัลจากผลประกอบการประจาปี 2555 แก่กรรมการบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องลง
รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2556 ดังนัน้ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดียวกันนี ้ บริ ษัทฯ ซึ่งไม่มีกาไรในปี 2556
นี ้ ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556 ให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ ได้ การพิจารณาอนุมตั ิระเบียบวาระที่ 6 นี ้
เป็ นเพียงการกาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ สาหรับปี หน้ า คือ ปี 2557 โดยกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ
ได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราเดิมที่เคยได้ รับ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณายกเลิกการจ่ายเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการบริษัทฯ
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการ
บริ ษัทฯ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการคานวณการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น กล่าวคือ เป็ นการจ่ายเงินเฉพาะ
กรณีที่บริ ษัทฯ มีกาไรจากการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตินีเ้ ป็ นลักษณะของการขอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติหลักการไว้ ล่วงหน้ าในกรณี ที่ บริ ษัทฯ มีผลกาไร ซึ่งหากบริ ษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการบริ ษัทฯ เช่นกัน และในกรณีที่บริ ษัทฯ
ไม่มีผลกาไร บริษัทฯ ก็จะไม่จา่ ยเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ไิ ว้

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี หน้ า กรรมการบริษัทฯ ก็จะมีข้อแก้ ตวั เช่นนี ้
นายธี รศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมโดยยืนยันว่าบริ ษัทฯ จะจ่ายเงิน รางวัลประจาปี แก่
กรรมการบริ ษัทฯ เฉพาะในปี ที่บริ ษัทฯ มีกาไรจากการประกอบกิจการเท่านัน้ และในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่มีผลกาไร
บริษัทฯ ก็จะไม่จา่ ยเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการบริษัทฯ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ ที่ประชุมยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและเงิน
รางวัลประจาปี แก่กรรมการและให้ คงไว้ แต่คา่ ตอบแทนและเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัทฯ เท่านัน้
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายต่อไปอภิปราย

- 51 นายธนาวุธ แสงกาศนี ย์ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ แสดงข้ อ คิด เห็ น ว่า ข้ อ ความในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ที่ ว่า
“ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี โดยคานวณจากอัตราร้ อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิก่อนผลกาไร/
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม” อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจผิดว่าถึงแม้ บริ ษัทฯ
จะขาดทุน กรรมการบริ ษัทฯ ก็ยัง จะได้ รับเงิ น รางวัลประจ าปี อยู่ จึง ขอเสนอให้ แก้ ไขข้ อความดังกล่าวเป็ น “...
คานวณจากอัตราร้ อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิก่อนผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงิน
รวม” โดยตัดคาว่า “ขาดทุน” ออกไป
ประธาน กล่า วรั บ ข้ อ เสนอของผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การต่อ ไป และขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 6
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวโต้ แย้ งคัดค้ านวิธีการลงคะแนนในวาระที่ 6 เนื่องจากบัตรลงคะแนนที่
ให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนในวาระที่ 6 ไม่เป็ นไปตามข้ อเสนอของตนที่ให้ มีการยกเลิกการให้ สิทธิ ประโยชน์ด้านบัตร
โดยสารและเงินรางวัลประจาปี แก่กรรมการ
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวท้ วงติงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการด้ านกฎหมายของบริ ษัทฯ
เนื่องจากปรากฏกรณี ที่คณะกรรมการด้ านกฎหมายของบริ ษัทฯ ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการแต่งตังคณะกรรมการ
้
กิจการสัมพัน ธ์ ทังที
้ ่ มีข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายอยู่แล้ ว หรื อแม้ กระทัง่ เรื่ องที่ มีระเบียบปฏิบตั ิกาหนดไว้ อยู่แล้ ว ก็ยัง
ปรากฏว่ามีการนาเรื่ องดังกล่าวเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้ านกฎหมาย ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าเบีย้
ประชุมอีกครัง้ ละ 10,000 บาท และกลายเป็ นช่องทางให้ ผ้ บู ริ ห ารพยายามที่จะป้องกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง
โดยการนาเรื่ องเสนอเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้ านกฎหมาย ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียเวลาไปอีก 2-3
เดือน กว่าบริ ษัทฯ จะสามารถดาเนินการในเรื่ องนัน้ ๆ ได้ โดยเฉพาะในกรณี การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการกิจ การ
สัมพันธ์ ซึ่งที่ผ่า นมาตังแต่
้ มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ก็ให้ เป็ นอานาจของกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์ แต่คณะกรรมการด้ านกฎหมายของบริ ษัทฯ กลับให้
ความเห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องให้ กรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการกิ
้
จการสัมพันธ์ ก็ได้ ซึ่ง ขัดกับ
หลักความจริ งเพราะผู้ที่เป็ นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ นนเป็
ั ้ นหนึ่ง ในคณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่ผ้ ูที่แต่งตัง้
กลับไม่ใช่กรรมการผู้อานวยการใหญ่ จึงขอเสนอให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการด้ านกฎหมายของบริ ษัทฯ
นันป็
้ นไปตามความเหมาะสมตามที่ได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ เท่านัน้
ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่าในเร็ วๆนี ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด้ าน
กฎหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการธรรมภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่ วมหารื อ
เกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคและสร้ างความคล่องตัวในการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในบริ ษัทฯ
โดยการสัมมนาครัง้ นี ้บริษัทฯ จะไม่จา่ ยค่าเบี ้ยประชุมแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม

- 52 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมตั ิหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้แทนประธานกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรชี ้แจง
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,616,494,679 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
10,893,511 เสียง
งดออกเสียง
609,474 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.2931
0.6694
0.0375

เรื่องพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานข้ อมูลของบริ ษัทฯ ต่อที่
ประชุมผู้ถื อหุ้นว่า บริ ษั ทฯ เป็ นรั ฐวิ สาหกิ จที่ มี ส านักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน เป็ นผู้สอบบัญชี มาโดยตลอดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงิ นแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งส านักงานตรวจเงิ นแผ่นดินไม่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด และบริ ษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และเป็ นรัฐวิสาหกิจ
เช่นกัน อย่างไรก็ดี สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยรายอื่นๆ และบริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ
แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2556 สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยได้ รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
ประจาปี เป็ นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท
ซึ่งบัดนี ้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ดาเนินการมาครบตามวาระแล้ ว จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557 โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ แจ้ งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจาปี
2557 ซึ่งประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจาปี จานวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาส ละ 350,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
โดยคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่ อวันที่ 20 กุม ภาพันธ์ 2557 ได้ พิจ ารณา
ข้ อเสนอของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ ว และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั แิ ต่งตังส
้ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2557

- 53 2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจาปี 2557 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบบัญชีประจาปี เป็ นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
ไตรมาสละ 350,000 บาท
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น แจ้ งต่อประธานเกี่ยวกับการลงมติในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ เนื่องจากตนเห็นด้ วยกับคณะกรรมการเฉพาะข้ อ 1. แต่ไม่เห็นด้ วย ในข้ อ 2. และข้ อ 3. ดังนัน้ จึงเสนอ
รูปแบบการลงมติต่อประธานว่าให้ มีการลงมติ 2 รู ปแบบ กล่าวคือ (1) เห็นด้ วยกับ คณะกรรมการทังหมด
้
หรื อ (2)
เห็นด้ วยเฉพาะข้ อ 1
ประธาน กล่าวขอบคุณในข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น และขออนุญาตให้ มีการดาเนินการต่อไปตามที่เจ้ าหน้ าที่ได้ จดั เตรี ยมไว้
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวชี ้แจงต่อประธานอีกครัง้ หนึ่ง และขอให้ ประธานยอมรับและรับรู้ใน
ข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นได้ ซกั ถาม
พันจ่าอากาศเอก ดารงค์ ไวยคณี ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจบัญชี ของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินว่านอกจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะดาเนินการตรวจสอบบัญชีแล้ ว ขอให้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
การใช้ จา่ ยเงินของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ ด้ วย
ประธาน กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้ าที่โดยตรงในการตรวจสอบเงิน
แผ่นดินและการทุจริ ตในองค์กรของรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กลับมารับรองบัญชีของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ หากมี กรณีการทุจริ ตในบริ ษัทฯ ผู้ใดจะเป็ นผู้ตรวจสอบการทุจริ ตดังกล่าว เช่น กรณีเงินจานวน 600
กว่าล้ านบาท และยังกล่าวอีกต่อไปว่ากรณีการรับรองบัญชีดงั กล่าวอาจเกี่ยวโยงกับเรื่ องการทาบัญชีเท็จ ซึ่งได้ ส่งเรื่ อง
ดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรั พย์ พิจ ารณาแล้ ว และผู้ตรวจบัญชี ที่รับรองบัญชี ของบริ ษัทฯ ก็ อาจมีความผิดร่ วมกับ
กรรมการบริ ษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ตนมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้ บริ ษัทฯ จัดหาบริ ษัทตรวจสอบบัญชีจากที่อื่นที่ราชการ
รับรองเข้ ามาตรวจสอบบัญชีแทน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประธาน มอบหมายให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจง
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าตามกฎหมาย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ในกรณีของรัฐวิสาหกิจ สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิน
เป็ นผู้มีหน้ าที่สอบบัญชี ซึ่งบริ ษัทฯ มี 2 สถานะด้ วยกัน กล่าวคือ (1) มี สถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ และ (2) มีสถานะเป็ นบริ ษัท
มหาชน ดังนัน้ เมื่อบริ ษัทฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีจึงต้ องเป็ นสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนในกรณีเป็ นบริ ษัทมหาชน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจะกาหนดผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ วรัฐวิสาหกิจจะ
ให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชี หากดาเนินการจ้ างบริษัทอื่นมาสอบบัญชี ย่อมทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
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สานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็สามารถดาเนินคดีได้ เช่นกัน
ประธาน กล่าวขอบคุณการชี ้แจงของนายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวชี ้แจงต่อประธานโดยขอให้ บนั ทึกว่ามีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยต่อการลงมติจานวน 1 ท่าน
ประธาน กล่าวอนุญาตให้ ลงบันทึกไว้ และกล่าวชี แ้ จงต่อไปว่าได้ มีการตัง้ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ขึน้ มา
ซึ่งเป็ นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยจะพิจารณาผู้บริ หารระดับ 3 และระดับ 4 ที่ไม่ใช่ ผ้ บู ริ หารตาแหน่ง รอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ (EVP) เข้ ามาดาเนินการ เพื่อให้ บคุ ลากรรุ่นใหม่ของบริ ษัทฯ ได้ มีโอกาสเสนอแนวคิด
ความคิ ด เห็ น และสร้ างองค์ ก รของบริ ษั ท ฯ ขึ น้ ใหม่ ด้ ว ยตนเอง โดยจะเชิ ญ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศหรื อผู้ที่มีประสบการณ์สูงมาให้ ข้อแนะนาเกี่ยวกับประสบการณ์ เชิงวิชาการ อีกทังในการด
้
าเนินการ
ดังกล่าว ตนจะเปิ ดกองทุนด้ วยทุนทรัพย์ ส่วนตัวจานวน 200,000 บาท เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการดาเนินการปรั บ
โครงสร้ างให้ แล้ วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใน 6 เดือน
ที่ประชุมฯ มีมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,627,399,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
236,839 เสียง
งดออกเสียง
361,406 เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.9633
0.0145
0.0222

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่ องพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือสาหรั บออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติ
ให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่ เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายใน 5 ปี
ประธาน กล่าวเริ่ มระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือสาหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและ
อนุมัติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิ นรวมไม่เกิ น 40,000 ล้ านบาท ภายใน 5 ปี โดยมอบหมายให้
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี เป็ น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้
นายธงชัย สิงห์กลุ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงิน
และการบัญชี กล่าวรายงานเรื่ องการออกหุ้นกู้ตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ จากผู้ถือหุ้นในปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2553 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบในการออกตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ของ
บริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี คือปี 2553 ถึง 2558 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 8 ครัง้ ตามลาดับดังต่อไปนี ้
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ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555
ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
ครัง้ ที่ 8 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ในวงเงิน 8,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 2,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 3,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 1,500 ล้ านบาท
ในวงเงิน 7,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 5,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 4,000 ล้ านบาท
ในวงเงิน 3,200 ล้ านบาท

โดยระยะเวลาหุ้นกู้ทงั ้ 8 รายการ อยูใ่ นระหว่าง 5 ปี ถึง 10 ปี ยกเว้ นรายการที่ 4 ระยะเวลา 12 ปี รวมหุ้นกู้
ที่บริ ษัทฯ ได้ ออกไปแล้ วเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 33,700 ล้ านบาท วงเงินคงเหลือปั จจุบนั ที่บริ ษัท ฯ จะออกหุ้นกู้ได้ ถึง
วันที่ 27 เมษายน 2558 คือ 6,300 ล้ านบาท
ในระยะเวลาอีก 5 ปี บริ ษัท ฯ มีความต้ องการใช้ เงินทุนอีกจานวนหนึ่งเพื่อใช้ ในการชาระคืนหุ้นกู้ที่จะครบ
กาหนดชาระ และ/หรื อนาไปใช้ ในการชาระคืนเงินกู้ของบริ ษัท ฯ และ/หรื อลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ และ/หรื อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องขออนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมสาหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อหุ้นกู้ที่
มีลกั ษณะคล้ ายทุน (ตราสารหนี ้ฯ) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาทเพื่อเป็ นวงเงินสารองสาหรับวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ ยกเลิกวงเงินคงเหลือ 6,300 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2553 และให้ วงเงินใหม่มีผลตังแต่
้ วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 มีมติอนุมตั ใิ นครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรดาเนินการดังนี ้
1.

อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อหุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนเพื่อชาระ
คืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดชาระ และ/หรื ออาจนาไปชาระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/
หรื อลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท
ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ถึง
ปี 2562 โดยสามารถออกและเสนอขายหู้นกู้ทงตลาดภายในและต่
ั้
างประเทศ อาจออกเป็ นเงินบาทและ/
หรื อเงินสกุลอื่ นเที ยบเท่าโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เพื่อให้ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์สงู สุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ในกรณีที่ตลาดทุนเอื ้ออานวย ทังนี
้ ้ ให้ ยกเลิกวงเงินคงเหลือซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิไว้ เมื่อวันที่
28 เมษายน 2553 โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 มีมติอนุมตั ิวงเงินใหม่
ในครัง้ นี ้
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มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ร่วมกับ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สาย
การเงินและการบัญชี หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท ฯ หรื อกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีมอบหมายมีอานาจดาเนินการดังนี ้
2.1 พิจารณากาหนดประเภท ชื่อ จานวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย อายุและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหรื อการไถ่ถอนตราสารหนี ้ดังกล่าว
2.2 แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินและ/หรื อที่ปรึ กษา และ/หรื อผู้จดั จาหน่าย หลักทรัพย์เพื่อการออกและ
เสนอขายตราสารหนี ้และ/หรื อสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัท ฯ ทังในและต่
้
างประเทศ
และ/หรื อหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ และ/หรื อสถาบันการเงินและ/หรื อบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้ดังกล่าว
2.3 ติดต่อเจรจาเข้ าทา ลงนามแก้ ไขสัญญา และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ ข้อมูล
ยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ
หน่ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายตราสารหนี ้ ตลอดจนด าเนิ น การอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ดังกล่าว

ประธาน แจ้ งการเปิ ดลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 8 จากนันได้
้ มอบหมายให้ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ชี ้แจงข้ อมูลชื่อของสานักงานทนายความ และ
มอบหมายให้ นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน ชี ้แจงกฎเกณฑ์ของผู้ที่
ปฏิบตั งิ านกับยานพาหนะภาคพื ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามไว้ ในระเบียบวาระก่อนหน้ านี ้
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร กล่าวชี ้แจงกรณี
ข้ อพิพาทเรื่ องของการตีความสัญญาค่า Navigation Fee ของสายการบิน Southern Air จานวน 636 ล้ านบาท ว่าบุคคลใดจะ
เป็ นผู้ที่ต้องชาระเงินในส่วนนี ้ ซึ่งกรณีพิพาทดังกล่าวเกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสานักงานทนายความที่รับผิดชอบ
คดีนี ้คือ สานักกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธาน กล่าวเชิญนายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน ชี ้แจง
กฎเกณฑ์ของผู้ที่ปฏิบตั งิ านกับยานพาหนะภาคพื ้น
นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน กล่าวชี ้แจงข้ อซักถามของ
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น โดยชี ้แจงว่าฝ่ าย D2 มีพนักงานเกษี ยณอายุทางานอยู่จริ ง แต่เหตุที่ต้องนาพนักงาน
ดังกล่าวมาทางาน ก็เนื่องจากปั ญหาขาดแคลนพนักงาน และเห็นว่าบุคคลเหล่านี ้ยังมีศกั ยภาพในการทางานอยู่
ขณะนี ้มีพนักงานดังกล่าวจานวนประมาณ 18 คน โดยบริษัทฯ เป็ นผู้จ้างโดยตรง การจ้ างพนักงานดังกล่าวยังมีข้อดี
ในแง่ของการประหยัดค่าใช้ จ่าย นอกจากนี ้ พนักงานดังกล่าวได้ รับการฝึ กฝนมาอย่างดี ได้ รับการประเมินผลที่ดีใน

- 57 ระหว่างที่เป็ นพนักงาน ไม่มีประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุอย่างร้ ายแรง มีคณ
ุ สมบัติที่ดี และจะต้ องมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน
เนื่องจากต้ องตรวจสุขภาพเพื่อทาบัตรผ่านของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจ
บริ การการบิน ตอบข้ อสงสัยของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น ขอชี ้แจงเพิ่มเติมในกรณีการปฏิบตั งิ านส่วนภาคพื ้นว่ามีความเสี่ยงและอันตราย
อย่างมาก ซึง่ หากเกิดอุบตั ิเหตุย่อมทาให้ พนักงานเสียชีวิตได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่าพนักงานเกษี ยณอายุที่บริ ษัทฯ จ้ างเข้ า
มาทางานนัน้ อดีตเคยเป็ นผู้บงั คับบัญชาของหัวหน้ างานในปั จจุบนั ซึ่งทาให้ พนักงานมีความเกรงใจในการใช้ งานพนักงาน
ที่เกษียณอายุ นอกจากนี ้ได้ เสนอแนะเรื่ องการลดค่าใช้ จา่ ยในกรณีการจ้ างพนักงาน โดยเสนอแนะว่าควรจะจ้ างพนักงานที่มี
อายุน้อยที่มีศกั ยภาพ จบด้ านเทคนิค จบด้ านอุปกรณ์ ด้ านไฟฟ้า หรื อ ด้ านเครื่ องกลมาโดยเฉพาะ และควรจะส่งเสริ ม
พนักงานของบริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า มี
ศักยภาพในการทางาน และอัตราค่าจ้ างถูกกว่าพนักงานเกษียณอายุที่บริษัทฯ จ้ างมาทางาน
นางสาวพรพิไล โกศลประภา ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอให้ ประธานกระชับเวลาในการประชุม เนื่องจากเวลา
ได้ ลว่ งเลยมานานแล้ ว แต่ยงั พิจารณาวาระตามหนังสือเชิญประชุมไม่ครบถ้ วน
ประธาน กล่าวเปิ ดการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 8
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวชี แ้ จงข้ อมูลเพิ่ม เติม ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ว่าแนวคิดการจ้ าง
พนักงานเกษี ยณอายุเข้ ามาทางานเป็ นเรื่ องที่ดีต่อบริ ษัทฯ แต่แท้ จริ งแล้ วบริ ษัทฯ จ้ างพนักงานเกษี ยณวันละ 1,500 บาท
ต่อคน แต่ทางานเพียงวันละ 3 ไฟลท์ ในขณะที่ พนักงานของวิงสแปนจ้ างวันละไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน แต่
สามารถทางานได้ ทงวั
ั ้ น โดยสหภาพแรงงานได้ บอกกล่าวไปยังบริ ษัทฯ หลายครัง้ แล้ วในเรื่ องการจ้ างแรงงานพิเศษ
ที่อ้างว่าเกิดจากปั ญหาการหาแรงงานไม่ได้ บริ ษัทฯ จึง ใช้ ข้อ 13 เป็ นข้ อยกเว้ น และพอมีการจ้ างพิเศษในกรณี
แรงงานภายนอก บริ ษัทที่เข้ ามารับจ้ าง ก็ส่งแรงงานเข้ ามาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ทราบว่า บริ ษัท
แรงงานภายนอกจะหมดสัญญา แต่ผ้ บู ริหารของฝ่ าย D2 กลับไม่ตอ่ สัญญา ดังนัน้ เมื่อสัญญาครบกาหนดก็ ย่อมจะ
เกิดปั ญหาแรงงานไม่พอหรื อจ้ างแรงงานไม่ได้ แล้ วบริ ษัทฯ ก็จะกลับมาใช้ วิธีจ้างแรงงานพิเศษอีก อีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นได้
เคยชี ้แจงถึงปั ญหาแรงงานในฝ่ ายลานจอดในขณะนี ว้ ่ามีการเอาพลทหารของทหารอากาศมาเป็ นแรงงานในลาน
จอด เอาทหารเกณฑ์ไปทางานในลานจอดในฝ่ าย D2 ตนจึงขอตังข้
้ อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่นาแรงงาน Outsource ที่
เป็ นพนักงานของวิงสแปนเข้ ามาใช้ งานเพื่อให้ เกิดความชานาญในการทางาน และเป็ นแรงงานที่มีฝีมือซึ่งจะทาให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัทฯ
ประธาน กล่าวรับข้ อเสนอที่ผ้ ถู ือหุ้นชี ้แจงมา โดยมอบหมายให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เป็ นผู้
ชี ้แจงกรณีนี ้ต่อไป และตนจะขอกล่าวเสริมในบางประเด็น

- 58 นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริ ษัทฯ ว่ามีปัญหา
หรื อไม่ โดยเสนอแนะว่าควรจะนาระบบ Whistleblower มาใช้ ในบริ ษัทฯ และกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ว่าการที่บริ ษัทฯ กาลังจะขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท
ภายใน 5 ปี นัน้ เหตุใดบริ ษัทฯ จึงยังต้ องการเงินจานวน 40,000 ล้ านบาท จากการกู้เงิน เนื่องจากปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ มีอตั ราร้ อยละ 80 โดยที่จานวนเงิน 6,300 ล้ านบาท ยังไม่ได้ ชาระ อีกทังจากวงเงิ
้
นกู้ที่อนุมตั ิเดิม
ในปี 2553 ถ้ าหากบริษัทฯ ยังกู้ตามวงเงินนี ้อยูต่ ามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเพื่อชาระหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดชาระ และ/
หรื ออาจนาไปชาระหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า ประเด็นคือหุ้นกู้บริ ษัทฯ ปั จจุบนั มีระยะเวลาเท่าใด
การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2553 ได้ อนุมตั วิ งเงินกู้ 40,000 ล้ านบาท เพื่อออกหุ้นกู้ภายใน 5 ปี โดยได้ ชี ้แจงว่าอายุห้ นุ กู้ที่อายุ
น้ อยที่สดุ คือ 12 ปี ดังนัน้ จานวนเงิน 40,000 ล้ านบาท ที่บริ ษัทฯ กาลังจะขออนุมตั ิใหม่ดงั กล่าวยังไม่ถึงเวลาจะชาระหุ้นกู้
จึงเกิดข้ อสงสัยว่าบริษัทฯ จะกู้เงินอีก 40,000 ล้ านบาท ไปเพื่อเหตุใด
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในขณะนี ้บริ ษัทฯ มีหนี ้ค่อนข้ างมาก ดังนัน้ การออกหุ้นกู้ตอนนี ้
อัตราเครดิต ระดับเรตติ ้งของบริ ษัทฯ ต้ องอยู่ในระดับเท่าใด เนื่องจากบริ ษัทฯ มีหนี ้สินในอัตราประมาณ 5 ต่อ 1
ดังนัน้ หากภาระหนี ้สินต่างๆ มีเพิ่มมากขึ ้น ก็อาจทาให้ บคุ คลภายนอกไม่มีความสนใจในหุ้นของบริ ษัทฯ อีกทังจาก
้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านที่แล้ วได้ สอบถามฝ่ ายการเงินเพิ่มเติม เกี่ ยวกับกรณี ที่มีการออกหุ้นกู้ใหม่ แต่ห้ ุนกู้เดิมยังไม่ครบ
กาหนดชาระ บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ดังนี ้บริษัทฯ จะมีวิธีการจัดการกับหุ้นกู้เดิมและการออกหุ้นกู้ใหม่อย่างไร
นายสามารถ ปั น้ แตง ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าผลกาไรของบริ ษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากส่วน
Catering กับ Ground handling ซึ่งตนก็เป็ นพนักงานของวิงสแปน โดยส่วนตัวแล้ ว ตนเห็นว่าพนักงานวิงสแปน
ส่วนมากยังเป็ นพนักงานซึง่ ไม่มีความมัน่ คงในการทางาน ตนมีความเห็นว่าบุคคลเหล่านี ้เป็ นกาลังสาคัญในการทา
ผลกาไรและสร้ างคุณภาพให้ กบั บริษัทฯ ดังนัน้ จึงขอให้ บริษัทฯ ดูแลคุณภาพความเป็ นอยูข่ องพนักงานเหล่านี ้ด้ วย
นายธงชัย สิงห์กลุ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงิน
และการบัญชี กล่าวชี ้แจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ย ประมาณ 5-10 ปี ยกเว้ นรายการเดียว คือ รายการที่
4 ซึง่ เป็ นจานวนเพียง 1,500 ล้ านบาท โดยจะมีอายุ 12 ปี ดังนัน้ ถ้ านามาเฉลี่ยแล้ วจะอยูป่ ระมาณ 5 ปี นอกจากนี ้
ในปี 2557 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 3,720 ล้ านบาท
ในปี 2558 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 3,000 ล้ านบาท
ในปี 2559 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 4,300 ล้ านบาท
ในปี 2560 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 4,000 ล้ านบาท
ในปี 2561 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 9,250 ล้ านบาท
ในปี 2562 จะมีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดชาระ 4,600 ล้ านบาท

- 59 ดัง นัน้ รวมยอดหนี ห้ ้ ุนกู้ที่จ ะครบก าหนดช าระตัง้ แต่ปี 2557 ถึง เมษายน 2562 เป็ นจ านวนเงิ น ทัง้ สิ น้
28,870 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ จะมีเงินกู้สกุลเงินบาทที่คาดว่าจะถึงกาหนดที่จะ Refinance อีกจานวนประมาณ
10,000 ล้ านบาท รวมเป็ น 38,870 ล้ านบาท
ประธาน กล่าวมอบหมายให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ อธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับแรงงานในส่วนของภาคพื ้น
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับการกู้เงิน 40,000 ล้ านบาท ที่สามารถกู้
เงินได้ ทงภายในประเทศและต่
ั้
างประเทศ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่อตั ราดอกเบี ้ยเชิงนโยบาย
ไม่ได้ รับการปรับขึ ้นมา 2-3 ครัง้ โดยเชื่อว่าแนวโน้ มของประเทศไทยนัน้ อัตราดอกเบี ้ยก็ยงั คงทรงตัวอยู่จนถึงบัดนี ้
อย่างไรก็ดี ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจโลกที่กาลังขยายตัว ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเรื่ อง Hamburger Crisis ก็ค่อนข้ างจะ
คลี่ คลายลง การเงิ นของยุโรปก็ ค่อนข้ างจะผ่ อนคลายลง โอกาสที่ อัต ราดอกเบี ย้ ในต่า งประเทศจะสูง กว่ า
ภายในประเทศก็เป็ นไปได้ เช่นกัน ดังนัน้ จึงขอแจ้ งข้ อเท็จจริงเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
ประธาน กล่าวว่าจะเริ่ มเข้ าสู่ระเบียบวาระที่ 9 และประกาศผลการลงคะแนนของระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง
พิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือสาหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายใน 5 ปี
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิยกเลิกวงเงินคงเหลือสาหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายใน 5 ปี
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,623,421,929 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
3,938,610 เสียง
งดออกเสียง
637,125 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.7188
0.2420
0.0392

เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ

ประธาน ขอให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร เสนอเรื่ องต่อที่ประชุม
ในระเบียบวาระที่ 9 จากนันจะเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงว่า เนื่องจากนายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ตนจึงป็ นผู้เสนอ
ระเบียบวาระนี ้แทน หลังจากนันได้
้ กล่าวถึงข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึ่งระบุว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกลงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ ที่สดุ จากส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้
วิธี จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี หลัง ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดย

- 60 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในปี นี ้มีกรรมการที่ออก
ตามวาระ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอาพน กิตติอาพน
นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี (ลาออกก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557)
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายสรจักร เกษมสุวรรณ (ลาออกก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557)

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่ อเข้ ามายัง บริ ษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จึงได้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
จากคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา โดยได้ คดั เลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็ นอย่างดี และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาฯ ที่ไม่รวมกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ เสีย จึงได้ มีมติให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 แต่งตัง้
กรรมการ จานวน 5 คน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอาพน กิตติอาพน
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
เป็ นกรรมการแทน นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
เป็ นกรรมการแทน นายสรจักร เกษมสุวรรณ

นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ และได้ กล่าวแสดงความเห็น
ว่า ควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเป็ นกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งคนเพื่อป้องกันการทุจริ ต ปั ญหาการขาดทุน รวมทังปั
้ ญหาเส้ น
สายในองค์กร รวมทังได้
้ แสดงความกังวลเรื่ องการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกระทรวงการคลังซึ่งทาให้ สามารถผ่าน
มติตา่ งๆ ในที่ประชุมได้ ง่าย จากนันนายประเสริ
้
ฐ เลิศยะโส ได้ ขอเสนอชื่อนาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต เพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 7.3 ของ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ย วกับด้ านการบิน อีกทัง้
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ยังไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งใดๆ เนื่องจากมิได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
องค์กรอื่นๆ นอกจากนี ้นายประเสริฐ เลิศยะโส ได้ ขอให้ บนั ทึกชื่อตัวแทนของกระทรวงการคลังที่เข้ าร่วมประชุมด้ วย

- 61 นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นให้ กระทรวงการคลังพิจารณาเรื่ องการแต่งตังนายอ
้
าพน
กิตติอาพน เข้ ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งอีกครัง้ เนื่องจากเห็นว่า (1) มีการคัดค้ านเรื่ องนายอาพน กิตติอาพน
อย่างรุ นแรงจากสัง คม รวมทัง้ มี การวิพากษ์ วิจารณ์ ของสื่อมวลชนและพนักงาน และ (2) ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สุจริ ต แต่นายอาพน กิตติอาพน อดีตประธานกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ระมัดระวัง และขาด
ความรับผิดชอบในเรื่ องของการปลดนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึง่ ศาลแรงงานกลางได้ มีคาพิพากษาแล้ วว่าเป็ นการ
เลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม และได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการเลิกจ้ างนายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ ไม่ป รากฏความคิด เห็น ของกรรมการบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุ มและการที่มีการชีแ้ จงต่อศาลว่า เทป
บันทึกการประชุมดังกล่าวนันหาย
้
หรื อถูกทาลายไปนัน้ แสดงถึงความไม่โปร่ งใส ความไม่มีธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ
และเจตนาทุจริ ตในการเลิกจ้ าง นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นอกจากนี ้ การเลิกจ้ างดังกล่าวยังทาให้ ชื่อเสียงของ
บริ ษัทฯ เสียหาย ซึ่งปรากฏในกรณีที่ Skytrax ปฏิเสธการจัดอันดับให้ แก่บริ ษัทฯ เนื่องจากปั ญหาเรื่ องธรรมาภิบาล
จากการเลิกจ้ างนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดังนัน้ จึงเห็นว่านายอาพน กิตติอาพน ในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทฯ
รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ในระหว่างนันจึ
้ งควรต้ องรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ บน
ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนซึ่งเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ตนยังได้ สอบถามไปถึงนายนิรุฒ
มณีพนั ธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ถึงสาเหตุของการที่ไม่มีการ
บันทึกเรื่ องความเห็นของกรรมการบริ ษัทฯ ในการเลิกจ้ างนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และได้ แสดงความเห็นว่าบริ ษัทฯ
ควรต้ องดาเนินการอุทธรณ์ตอ่ ศาลในทุกๆ คดี เพื่อป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ และปั ญหาเรื่ องการสมยอมกัน
ระหว่างคูค่ วามด้ วย
นอกจากนี ้ ขอเสนอความเห็นเรื่ องไทยสมายล์ ว่าควรให้ ไทยสมายล์เป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทฯ ร้ อยเปอร์ เซ็นต์
ไม่ควรเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องการใช้ สนามบินดอนเมืองเพื่อเข้ าไปมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นสายการบินต้ นทุนต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
ส่วนในการฟ้องร้ องต่างๆ ของบริ ษัทฯ นัน้ เสนอว่าควรใช้ ทนายความจากฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยไม่
จาเป็ นต้ องจ้ างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก และได้ ตงค
ั ้ าถามถึงการฟ้องร้ องพนักงานที่มาร่วมชุมนุมเรื่ อง
การเรี ย กร้ องค่า จ้ า งว่า เหตุใ ดจึง ต้ อ งฟ้ องร้ องพนัก งานกลุ่ม ดัง กล่า ว ทัง้ ที่ มี ก ารตัง้ คณะกรรมกา รตรวจสอบ
ข้ อเท็จ จริ ง แล้ วว่า บริ ษัทฯ ไม่ไ ด้ รับความเสียหายใดๆ จากการกระทาดัง กล่าว และกล่าวว่า บริ ษัทฯ สามารถ
ดาเนินการฟ้องร้ องตนเพียงผู้เดียวได้ อีกทัง้ ยังได้ ให้ ความเห็นเรื่ องการใช้ หลัก Whistleblower เพื่อให้ พนักงาน
ร้ องเรี ยนการกระทาอันไม่ชอบธรรมภายในบริษัทฯ ว่าฝ่ ายบริหารนาหลัก Whistleblower มาใช้ ไม่ถกู ต้ อง
ประธาน กล่าวขอบคุณ และเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
พันจ่าอากาศเอก ดารงค์ ไวยคณี ผู้รั บมอบฉัน ทะ กล่า วแสดงความไม่เ ห็น ด้ ว ยและขอให้ ผ้ ูแ ทนของ
กระทรวงการคลังใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาเลือกนายอาพน กิตติอาพน เข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก

- 62 สาเหตุเรื่ องการใช้ อานาจปลดนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ โดยมิชอบ และได้ สอบถามถึงการแสดงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยกเว้ นประธานกรรมการ เนื่องจากเพิ่งเข้ าดารงตาแหน่ง ในกรณีการปลดนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ซึ่งตนมีความเห็นว่าอย่างน้ อยที่สุดคณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นค่าทนาย
จานวน 1,800,000 บาทและค่าเสียหายอีกจานวน 1 ล้ านบาท และได้ เปรี ยบเทียบกับกรณีที่พนักงานโดนไล่ออก
เนื่องจากนาหนังสือพิมพ์เก่าลงมาจากเครื่ องบิน ว่าการกระทาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่ง เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
จ่ายเงินค่าเสียหายจานวนดังกล่าวก็เป็ นการทาให้ บริ ษัทฯ เสียหายเช่นเดียวกัน จึงเสนอให้ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ รอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ดาเนินคดีกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่
ดารงตาแหน่งในขณะนัน้ ซึ่งการเรี ยกร้ องนี เ้ ป็ นการเรี ยกร้ องจากผู้ถือหุ้น ตามที่นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ ได้ เคยอ้ างว่าได้
ดาเนินคดีกับตน เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นร้ องเรี ยน ทังนี
้ ้ เพื่อคงไว้ ซึ่งมาตรฐานเดียวกัน จากนันพั
้ นจ่าอากาศเอก ดารง
ไวยคณี ได้ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ไม่มีธรรมาภิบาล
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริ ษัทฯ จะแต่งตังกรรมการผู
้
้ อานวยการใหญ่ภายในปี นี ้
หรื อไม่ และหากมี การแต่ง ตัง้ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ภ ายหลัง จากที่ ไ ด้ แต่ง ตัง้ กรรมการครบ 15 ท่านแล้ ว
กรรมการที่ดารงตาแหน่งในขณะนันต้
้ องจับฉลากออกหรื อใช้ วิธีการใด พร้ อมทังเสนอให้
้
แต่งตังกรรมการเพี
้
ยง 4
ท่านก่อนเพื่อรอการแต่งตังกรรมการผู
้
้ อานวยการใหญ่ในภายหลัง
ประธาน กล่าวขอบคุณ และอนุญาตให้ นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น อภิปรายเพิ่มเติม
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนการอภิปรายของนายนิคม ภคบัณฑุ ที่ให้ พิจารณาเลือก
กรรมการเพียง 4 ท่านเพื่อรอการแต่งตังกรรมการผู
้
้ อานวยการใหญ่ซึ่งจะต้ องเข้ ามาเป็ นกรรมการในภายหลัง พร้ อม
ขอให้ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่แต่งตังนายอ
้
าพน กิตติอาพน ให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ และขอให้ ผ้ บู ริหารที่ไม่พอใจตนสามารถฟ้องตนโดยใช้ เงินของผู้บริ หารเองในการฟ้องร้ อ งได้ และ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ผู้บริ หารก็ได้ ใช้ มติการประชุมในการแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ตนที่สถานีตารวจนครบาล
สุทธิสาร ในเรื่ องการนาเครื่ องเสียงเข้ ามาที่บริ ษัทฯ เพื่อขับไล่นายอาพน กิตติอาพน ทังนี
้ ้ ขอเปรี ยบเทียบกรณีที่ตนนา
เครื่ อ งเสี ย งเข้ ามาที่ บ ริ ษั ท ฯ กั บ กรณี ที่ ค ณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.) นาเครื่ องเสียงเข้ ามาใช้ เช่นเดียวกัน โดย
ขอให้ บริษัทฯ ดาเนินคดีกบั กปปส. เช่นเดียวกับที่ดาเนินคดีกบั ตน และหากบริ ษัทฯ ไม่แจ้ งความดาเนินคดีกบั กปปส.
ก็ขอให้ ถอนแจ้ งความตนด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ประธาน กล่าวขอบคุณ และเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวตังข้
้ อสังเกตเรื่ องความโปร่งใสของกระบวนการสรรหา และ
ดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยได้ ให้ ความเห็น ดัง นี ้ (1) นายอาพน กิ ตติอาพน ไม่มี ความสามารถ
เพี ย งพอ ปรากฏจากผลการด าเนิ น การของบริ ษั ท ฯ ในปี ที่ ผ่ า นมา (2) นายธี ร ศัก ดิ ์ สุว รรณยศ มีค วามรู้
ความสามารถด้ านการเงิน เนื่องจากเป็ นผู้จดั การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แต่ทงนี
ั ้ ้ นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม

- 63 ก็มีความรู้ความสามารถด้ านการเงินเช่นเดียวกันเนื่องจากจบปริ ญญาเอกด้ านการเงินจาก University of Mississippi
และเป็ นอดีตปลัดกระทรวงการคลัง (3) นายสุธรรม ศิริทรัพย์ สาคร ซึ่งเป็ นกรรมการการเคหะแห่งชาติ อาจไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ (4) นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ซึ่งปั จจุบนั ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ นัน้ อาจเกิดเรื่ องการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน อีกทังนายอารี
้
พงศ์ ภู่ชอุ่ม ก็เคยเป็ นอดีตปลัด
กระทรวงการคลังอาจเกิ ดความไม่โปร่ งใส (5) พลอากาศเอก ศิ วเกี ยรติ์ ชเยมะ ซึ่ งมี ประสบการณ์ การท างานใน
กองทัพอากาศ ซึ่งน่าใช้ ความรู้ความสามารถทางด้ านการบิน และอากาศยานต่างๆ เอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้
ดังนัน้ จึงเห็นว่ากรรมการจานวน 4 ท่านไม่นา่ จะเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ขอสอบถามด้ วยว่าผู้ถือหุ้นมี
ความจาเป็ นต้ องเลือกกรรมการให้ ครบ 5 ท่านภายในวาระเดียวหรื อไม่ และขอให้ ชี ้แจงถึงเหตุผลของกรรมการที่ไม่
มาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ด้ วย
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ ประธานตรวจสอบองค์ประชุม หากว่ามีองค์ประชุมไม่ครบก็ให้ ยตุ ิการประชุม
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายณั ฐ พงศ์ ทวี บู ล ย์ ท รั พ ย์ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ เสี ย สละโดยการ
งดออกเสี ยงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี ต่อๆ ไป เพื่อความโปร่ งใสขององค์กรและเพื่อเสริ ม สร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุน
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าผู้แทนของกระทรวงการคลังน่าจะทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายใน
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ นายอาพน กิตติอาพน และคงทราบว่าสหภาพการบินไทยและพนักงานได้ ยื่นหนังสือต่อ
กระทรวงการคลัง เพื่ อคัดค้ านไม่ใ ห้ นายอาพน กิ ตติอาพน กลับมาดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัทฯ อีกครั ง้ หนึ่ง
นอกจากนี ้ พนักงานบริ ษัทฯ ยังเคยขับไล่นายอาพน กิตติอาพน หลายครัง้ ทังนี
้ ้ ตนขอแนะนาให้ นายอาพน กิตติอาพน
ยึดถือการลาออกของนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีโศกนาฏกรรมเรื อ
ล่มเป็ นแบบอย่าง และกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผา่ นมาพนักงานบริ ษัทฯ มีความยินดีเป็ นอย่างมากที่
นายอาพน กิตติอาพน ประกาศลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อ นายอาพน กิตติ
อาพน ได้ ประกาศว่าตนได้ ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ แต่ยงั คงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ ต่อไป ซึ่งในช่วงเช้ า ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นท่านอื่นก็ได้ กล่าวถึงประเด็นนี ้เช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่าการลาออก
จากต าแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษั ทฯ ของนายอ าพน กิ ตติอ าพน เป็ นเพี ย งการลาออกเพื่ อ หลี ก เลี่ ยงเสี ย ง
วิพากษ์ วิจารณ์เรื่ องการบริ หารงานที่ทาให้ บริ ษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน และในการประชุมครัง้ นี ้ ท่านประธานซึ่ง
เป็ นประธานกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ไม่ควรต้ องเป็ นผู้ทาหน้ าที่ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เพราะการชี ้แจงควรเป็ น
หน้ าที่ ของนายอ าพน กิ ตติอ าพน นอกจากนี ้ ยังตัง้ ข้ อสังเกตอี กว่าเพราะเหตุใดนายอ าพน กิ ตติอ าพน จึง มี ค วาม
จาเป็ นต้ องลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ ก่อนจะถึงการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ และ

- 64 นอกจากนายอาพน กิตติอาพน จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯแล้ ว ยังดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
ไทยสมายล์อีกด้ วย ซึ่งตนเห็นว่าการที่ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้จดั ตังบริ
้ ษัท ไทยสมายล์ไปดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัทไทยสมายล์ เป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ ขออภิปรายเพิ่มเติมว่าในปี 2551
ขณะที่ตนมีตาแหน่งเป็ นกรรมการสหภาพ นายอาพน กิตติอาพน ได้ เข้ ามาเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทฯ และรอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร (DB) เพิ่งเข้ ามาเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ตนได้ เริ่ มทางานที่บริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2533 โดยลาออกจากกองทัพอากาศเพื่อมาทางานที่บริ ษัทฯ และปี นี ้เป็ นปี ที่
23 ที่ตนเป็ นพนักงาน ทังนี
้ ้ ขอกล่าวถึงคาพูดของผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งที่ได้ กล่าวในช่วงเช้ าว่า ไม่มีใครรักการบินไทย
เท่ากับพนักงานที่ทางานการบินไทยมา 20 หรื อ 30 ปี และกล่าวว่าคนที่เข้ ามาอยู่การบินไทยเพียง 5 หรื อ 6 ปี เช่น
นายอาพน กิตติอาพน ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อปี 2552 ยังไม่ได้ มีเลือดการบินไทย ดังนัน้ สิ่งที่
ตามมาคือความวุน่ วายซึง่ เกิดจากการแตกความสามัคคีของพนักงาน และการที่ผ้ บู ริ หารแบ่งแยกกันเป็ นฝั กเป็ นฝ่ าย ใน
การประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นหวังว่าท่านประธานซึง่ มาดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนใหม่จะพัฒนาบริ ษัท ฯ ให้
ดีขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ สาหรับการจัดสัมนาในหัวข้ อ “ฝ่ าวิกฤตการบินไทย ทางรอดอย่างไรใครกาหนด” ก็ได้ ตงความหวั
ั้
งว่า
การจะฝ่ าวิกฤตการณ์และทาให้ บริ ษัทฯ อยู่รอดได้ ซึ่งต้ องอาศัยความรักและความสามัคคีของพนักงานการบินไทย
และกล่าวอีกว่าการที่พนักงานการบินไทยลุกขึน้ มาขับไล่นายอาพน กิตติ อาพน เพราะพนักงานเห็นว่าการดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ ของนายอาพน กิตติอาพน เป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนกว่า 12,000 ล้ านบาท
ซึ่งหากเป็ นบริ ษัทอื่นคงมีการแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี ้ ตนจึงเห็นว่านายอาพน กิตติอาพน ควรแสดงความ
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วยตนเอง และกล่าวว่านายอาพน กิตติอาพน เคยให้ สมั ภาษณ์ด้วยว่าตนเคยถูก
พนักงานขับไล่หลายครัง้ แล้ ว แต่ยังคงยืนยันว่าจะไม่ออกจากตาแหน่ง ซึ่ง ในประเด็นนีต้ นเข้ าใจว่าสาเหตุที่ไ ม่
สามารถขับไล่นายอาพน กิตติอาพน ออกจากตาแหน่งได้ เนื่องจากนายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งเป็ นเป็ นที่
ปรึ กษาของนายกรัฐมนตรี คนปั จจุบนั ด้ วย ดังนัน้ จึงขอฝากข้ อความถึงกระทรวงการคลังด้ วยว่า หากในวาระที่ 9 มีการ
แต่งตังนายอ
้
าพน กิตติอาพน กลับมาเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกครัง้ พนักงานบริ ษัทฯ ก็จะลุกขึ ้นมาขับไล่นายอาพน กิตติอาพน
อีก ดังนัน้ จึงขอเชิญให้ ผ้ ูแทนจากกระทรวงการคลังออกจากที่ ประชุมโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ และให้ ผ้ ูถือหุ้น
รายย่อยเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่านเอง
ประธาน กล่าวสรุ ปว่าจะเปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปรายอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้ าสู่การประชุม ระเบียบ
วาระที่ 9 และระเบียบวาระที่ 10 ต่อไป
นายสุวิทย์ โบพานิช ย์ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็น ว่าตัง้ แต่มี ก ารก่อตัง้ บริ ษัท การบิน ไทย จ ากัด
(มหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2502 ซึ่งบริ ษัทฯ กาลังจะครบรอบ 55 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี ้ คงไม่มีการ
ประชุมครัง้ ใดที่เกิดภาวะอึมครึมภายในบริ ษัทฯ เช่ นเดียวกับครัง้ นี ้ และกล่าวว่าในการพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ
บริ ษัทฯ ในวาระที่ 9 นี ้ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยคงไม่อาจสู้คะแนนเสียงจากผู้แทนเพียงคนเดียวที่มาจาก
กระทรวงการคลังได้ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นจานวนกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ตน
จึงขอกล่าวถึงความรู้สกึ ที่ได้ รับจากการประชุมครัง้ นี ้ว่า ตนพบว่าบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทที่ไม่มีธรรมาธิบาล จึงส่งผลให้ ผล
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อีก 4 เดือนข้ างหน้ าแล้ ว จะมีปีที่ 56 หรื อปี ที่ 57 ของบริ ษัทฯ อีกหรื อไม่ และจากการสังเกตการณ์ตลอด 7 ชัว่ โมงเศษ
ในวันนี ้ ตนได้ รับรู้ ความเป็ นไปของบริ ษัท ฯ และพบว่าในการลงมติในวาระต่างๆ ไม่เคยมีมติเป็ นไปตามเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมอย่างแท้ จริ ง สิ่งที่สงั เกตเห็นได้ คือการที่ผ้ ถู ือหุ้นพยายามเสนอว่ าไม่ควรเห็นชอบเรื่ องการให้
โบนัสกรรมการ แต่ประธานได้ ชี ้แจงว่าได้ ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวไปแล้ ว นอกจากนี ้ หากตนต้ องเข้ าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้รับมอบฉันทะในปี ต่อๆ ไป ในการแสดงความคิดเห็น ตนคงต้ องศึกษารายงานการประชุมให้ มากกว่านี ้เพื่อที่จะ
ได้ เห็นข้ อเด่นและข้ อด้ อยของบริ ษัทฯ ที่ได้ ถูกนาเสนอต่อสาธารณชนว่าเป็ นอย่างไร และตลอดการอภิปรายกว่า 7
ชัว่ โมงที่ผ่านมา ไม่มีการกล่าวถึงแม้ กระทัง่ สาเหตุของการขาดทุนของบริ ษัทฯ ว่าเกิดจากพนักงาน ผู้ใช้ บริ การซึ่งคือ
ประชาชนทัว่ ไป ผู้ถือหุ้น หรื อกรรมการบริ ษัทฯ และไม่มีการชี ้แจงให้ ชดั เจนว่า เงินจานวน 12,000 ล้ านบาท ที่หายไป
นัน้ เกิดจากการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดหรื อไม่ นอกจากนี ้ ขอเสนอแนะให้ มีการบันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้น ราย
ย่อยให้ ชดั เจนในรายงานการประชุมเพื่อที่ในปี ต่อๆ ไป ผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบความคิดเห็นที่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการทัง้ 15 ท่านว่าเป็ นอย่างไร และในประการสาคัญ ตนเชื่อว่าความเห็นในวันนี ้จะต้ องถูกหยิบยกขึ ้น
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ต่อไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และในฐานะที่ท่านประธานได้ มา
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทฯ คนใหม่ แม้ ว่าอาจจะได้ กรรมการคนเดิม ตนก็ หวังว่าบริ ษัทฯ จะดาเนินการที่เป็ น
ประโยชน์กบั ประเทศชาติตอ่ ไป และหวังว่าบริษัทฯ จะไม่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ตอ่ คนตระกูลใด หรื อคณะใดเท่านัน้
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปราย
นางสาวภาสิตา นานานุกลู ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามท่านประธานถึงเรื่ องที่มีการร้ องขอให้ ตรวจสอบองค์
ประชุมว่าได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อไม่ และหากได้ ดาเนินการแล้ วตนเสนอให้ มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9
ทังนี
้ ้ ในส่วนของประเด็นอื่นๆ ควรหารื อในวาระต่อไป
นายนรนิติ ศิลาเกษ ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้ วยกับความเห็นของนางสาวภาสิตา นานานุกูล และเสนอให้ มี
การกาหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงให้ ชดั เจน
ประธาน ประกาศว่าจะเริ่ มให้ มีการการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 9 ภายหลังจากการอภิปรายของ
ผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่าน
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงจะเป็ นการกระทาที่เสียเปล่าหากมีจานวนผู้ถือหุ้นอยู่
ไม่ครบองค์ประชุม
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านอภิปราย
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าปั จจุบนั ตนถือหุ้นในบริ ษัทฯ จานวน 1,550 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นที่
บริ ษัทฯ มอบให้ ในสมัยที่ตนเป็ นพนักงานบริ ษั ทฯ และตนได้ ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ในการประชุม
ครัง้ นี ้ ตนขอยืนยันว่าบริษัทการบินไทยเป็ นบริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาลและเป็ นบริษัทที่หลอกลวงตลาดหลักทรัพย์ ร้อย
เปอร์ เซ็นต์ สาเหตุที่ไม่มีธรรมาภิบาลเนื่องจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นพนักงานระดับสูง รังแกผู้ใต้ บงั คับบัญชา
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กรรมการผู้อานวยการใหญ่ (EVP) เล่นงานอย่างไม่เหมาะสม หากหัวหน้ ารังแกลูกน้ องเช่นนี ้บริ ษัทฯ จะปลอดภัยได้
อย่างไร และในปั จจุบนั ก็ยงั พบว่ามีกรณีที่หวั หน้ านักบินที่อยูใ่ นตาแหน่งที่สงู กว่าไม่ให้ ความเป็ นธรรมต่อกัปตัน เห็น
ได้ จากคดีความมากมายระหว่างบริ ษัทฯ กับนักบิน ซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหาย ตนจึงขอเน้ นย ้าว่าหากยังคงมีการ
กลัน่ แกล้ งเกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นกรณีท่านรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ (DO) หรื อกรณีท่านกัปตันมนตรี
จาเรี ยง ซึ่งทุกท่านทราบเรื่ องและทราบว่าจะเกิดอะไรขึ ้น ดังนัน้ ณ ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นนักบินแล้ ว
ย่อมมีจิตวิญญาณของการเป็ นนักบิน และทราบดีวา่ นักบินมีความรับผิดชอบเพียงใด ตนจึงขอเสนอว่าบริ ษัทฯ ควร
มีหน่วยงานที่สามารถร้ องเรี ยนพนักงานระดับผู้อานวยการใหญ่ (VP) หรื อรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ (EVP) ได้
เนื่องจากไม่พบว่ามีหน่วยงานที่จะมารับเรื่ องร้ องเรี ยนเช่นนี ้ในบริ ษัทฯ ซึ่งตนได้ ตอ่ สู้มาโดยตลอด และกล่าวอีกครัง้
ว่าบริ ษัทฯ ไม่มีธรรมภิบาล เพราะเคยมีพนักงานมาขอให้ ตนช่วยเหลือเนื่องจากถูกกลัน่ แกล้ งหลายครัง้ ซึ่งตนเห็น
ว่าการกระทาเช่นนี ไ้ ม่ถกู ต้ อง เปรี ยบเทียบได้ กบั พนักงานบริ ษัทฯ ที่ทาคุณงามความดีให้ กับบริ ษัทฯ มาโดยตลอด
กับผู้บริ หารที่มาอยู่เพียงไม่กี่วนั แต่กลับใช้ อานาจหน้ าที่กลั่นแกล้ งพนักงาน และขอให้ ทราบว่า พนักงานทุกคนมี
ความรู้และต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวได้ แต่บริ ษัทฯ จะเสียหาย และหุ้นของบริ ษัทฯ ก็ไม่มีมลู ค่าสูงขึ ้น หากเพียงตนนา
เรื่ องขึ ้นร้ องเรี ยนกับ International Civil Aviation Organization (ICAO) เท่านัน้ บริษัทฯ ก็จะต้ องเสียหายในเร็ววัน
นายนรนิติ ศิลาเกษ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแย้ งว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็นที่ควรหารื อกันในวาระที่ 10
และเสนอให้ มีการพิจารณาประเด็นในวาระที่ 9 ก่อน เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าประเด็นที่ตนอภิปรายอยู่ในวาระที่ 9 และชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการ
เลือกกรรมการบริษัทฯ ควรเลือกคนดีที่ไม่มีปัญหา ไม่ใช่จะเลือกใครก็ได้ นอกจากนี ้ ในประเด็นที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้น
แต่กระทรวงคมนาคมทาหน้ าที่ปกครองพนักงานบริษัทฯ ตนจึงไม่เข้ าใจว่าหน่วยงานใดเป็ นผู้บริ หารจัดการบริ ษัทฯอย่างแท้ จริ ง
ไม่ว่าจะเป็ นกองทัพอากาศ กระทรวงการคลัง หรื อกระทรวงคมนาคม พร้ อมกับให้ ความเห็นในตอนท้ ายว่าหน่วยงานที่มาจาก
ภาคการเมืองก็โกงกินอยูต่ ลอดเวลา และหากในอนาคตเกิดปั ญหาลักษณะเช่นนี ้กับพนักงานบริ ษัทฯ ตนจะเข้ าร่วมกับพนักงาน
บริษัทฯ เพื่อต่อสู้กบั ความชัว่ ร้ ายของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เอง
ประธาน กล่าวว่าภายหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้นในลาดับถัดไปอภิปรายแล้ ว เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอผู้ถือหุ้น
ท่านหนึง่ ขึ ้นเป็ นกรรมการ ประธานจะขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงในประเด็นดังกล่าว
นายแสงตะวัน โรจน์วงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนไม่ต้องการให้ มีการนาเสนอข่าวถึงบริ ษัท ฯ ใน
แง่ลบไปกว่านี ้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีการขาดทุน หรื อข่าวด้ านลบอื่นๆ เนื่องจากการนาเสนอข่าวดังกล่าวกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนัน้ ตนจึงเสนอให้ เลื่อนการพิจารณาในวาระที่ 9 ออกไปก่อน แล้ วจึงค่อยเลือกกรรมการ
ท่านใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหากกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในวันนี ้ได้ รับเลือกให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ จะต้ องเกิดปั ญหา
อย่างแน่นอน

- 67 ประธาน กล่าวเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี ้แจงข้ อมูลกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเข้ ารับเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ
นางกุลกนิษฐ คาศิริวชั รา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด ชี ้แจงว่าผู้ที่
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนด โดยบริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อที่
บริษัทฯ จะได้ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใน
วันนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลที่ ประสงค์จะให้ เลือกตังเป็
้ นกรรมการใหม่โดยยังไม่ได้ ส่งเอกสารที่จะใช้ ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวจึงยังอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่าบริ ษัทฯ จะต้ องทาการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่างๆ ในภายหลัง และหากบริ ษัทฯ ตรวจพบว่าท่านที่ได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการขาดคุณสมบัติ บุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ และตามข้ อบังคับข้ อ 16 ของบริ ษัทฯ กาหนดให้ การแต่งตังกรรมการใช้
้
คะแนนเสียงข้ างมากโดยบุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของ
บริษัทฯ ตามจานวนกรรมการที่จะต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ คือ 5 ท่าน กล่าวโดยสรุปคือจะมีการเลือกกรรมการทังหมด
้
6 ท่าน แต่มีเพียง 5 ท่านที่จะได้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ ประธานชีแ้ จงเรื่ องที่ตนเสนอให้ มีการนับองค์ประชุมว่าขณะนี ้ มีผ้ ูถือหุ้น
อยูค่ รบองค์ประชุมหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ นบั องค์ประชุมแล้ ว มีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งครบองค์ประชุมซึง่ เป็ นไปตามบังคับของบริษัทฯ จากนัน้ จึงกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นราย
ต่อไปอภิปราย
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ ท่านประธานชี แ้ จงเพิ่มเติมว่าจ านวนหุ้นเกิน 1 ใน 3 คิดเป็ นผู้ถือหุ้น
จานวนกี่คน และกล่าวว่าตนจะเป็ นผู้เดินนับจานวนผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง
ประธาน กล่าวเชิญให้ นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เดินนับจานวนผู้ถือหุ้นตามที่ร้องขอและกล่าวเชิญผู้ถือ
หุ้นรายต่อไปให้ ซกั ถาม
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่าองค์คณะของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ ด้ วย ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในขณะนี ้บริ ษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างขันตอนการสรรหา
้
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ดังนัน้ หากที่ประชุมในวันนี ้มีการเลือกกรรมการอีก 5 คน เมื่อรวมกับกรรมการที่มีอยู่เดิม
อีก 10 คน รวมเป็ น 15 คน ก็แสดงว่ากรรมการผู้อานวยการใหญ่ซึ่งเป็ นนายจ้ างโดยตรงของพนักงานจะไม่ได้ ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ ไม่ถูกต้ อง ปั ญหานี ้ปรากฏตังแต่
้ สมัยนายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ที่ได้ รับ
อิทธิพลจากการเมืองทาให้ ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่เพื่อที่รัฐบาลจะได้ มอบหมายบุคคลที่มา
จากฝ่ ายรัฐบาลมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ไม่มีกรรมการผู้อานวยการใหญ่ดารงตาแหน่งเป็ นหนึ่ง
ในคณะกรรมการบริษัทฯ และกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็ นผู้บงั คับบัญชาระดั บสูงโดยตรง

- 68 แต่ไม่ได้ เป็ นคณะกรรมการบริ ษัทฯ ย่อมก่อให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บงั คับบัญชา
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากปั ญ หาทุก ปั ญ หาจะต้ องถูกน าไปหารื อ เพื่ อ แก้ ไ ขโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่ อ ไม่มี กรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ที่เป็ นนายจ้ างและผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปั ญหาจะ
ได้ รับการแก้ ไขได้ อย่างไร ตนจึงขอให้ ท่านประธานได้ พิจารณาในประเด็นนี ้ และเนื่องจากขณะนี ้มีจานวนผู้ถือหุ้นอยู่
ครบองค์ประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นอยากเห็นบริษัทฯ เป็ นองค์กรที่เจริญรุ่งเรื อง ตนขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยออกจาก
ที่ประชุมทังหมดให้
้
เหลือเฉพาะกระทรวงการคลัง และหากจะดาเนินการใดๆ ก็ให้ ดาเนินการได้ ถ้ าไม่ประสงค์จะรับ
ฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
นายธนพล หาญนรเศรษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ทา่ นประธานเข้ าสูข่ นตอนการลงมติ
ั้
ในวาระที่ 9 เนื่องจาก
ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปรายมาเป็ นระยะเวลานานมากแล้ ว
ประธาน กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรายต่อไปอภิปรายอย่างกระชับ
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ใดเป็ นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
ประธาน ชี ้แจงว่านายพิทย อุทยั สาง เป็ นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งนายพิทย อุทยั สาง มีสิทธิที่จะแสดงตัว
หรื อไม่แสดงตัวต่อที่ประชุมก็ได้
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามไปยังนายพิทย อุทยั สาง ถึงเหตุผลในการเลือกนายอาพน กิตติอาพน
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และกล่าวว่าเมื่อสักครู่นี ้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ อภิปรายแล้ ว ว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านที่ได้ รับเสนอ
ชื่ อให้ ด ารงตาแหน่งกรรมการมี คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มี ความขัดแย้ งกับบริ ษั ทฯ แต่ผ้ ูถื อหุ้นได้ คัดค้ านไม่ให้
นายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ดัง นัน้ ในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้ เสนอ
นายอาพน กิตติอาพน ต้ องสามารถชี ้แจงเหตุผลได้ เพื่อความโปร่งใส ตนจะขอที่เพียง 1 ที่ไว้ สาหรับ DD ของบริ ษัทฯ
ในอนาคตได้ หรื อไม่ และขอเน้ นย ้าถามที่ฝากไปถึงผู้แทนของกระทรวงการคลังอีกครัง้ ว่าเพราะเหตุใกระทรวงการ
คลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จงึ ไม่สามารถชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมทราบได้ แล้ วเช่นนีจ้ ะมีการบันทึกเหตุผลลงในรายงาน
การประชุมได้ อย่างไร ตนเห็นว่าทุกการตัดสินใจต้ องมีเหตุผลเพราะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกเสียงของผู้ถือหุ้นควร
เป็ นเสียงที่มีความหมาย มิฉะนันผู
้ ้ ถือหุ้นจะมาลงทุนเพื่อเหตุผลใด
ประธาน กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นและชี ้แจงว่าประธานไม่สามารถบังคับให้ ผ้ แู ทนจากกระทรวงการคลังชี ้แจง
เหตุผลได้ เนื่องจากไม่ได้ ถกู กาหนดอยูใ่ นอานาจหน้ าที่ จากนันจึ
้ งขอให้ มีการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 9 ต่อไป
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามท่านประธานอีกครัง้ ว่าจะมีการบันทึกประเด็นนี ้ไว้ ในรายงานการ
ประชุมอย่างไร หรื อจะบันทึกว่าผู้ถือหุ้นได้ สอบถามแล้ วแต่กระทรวงการคลังไม่ได้ ให้ คาตอบ
ประธาน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามข้ อเท็จจริง
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ บนั ทึกในรายงานการประชุมว่ากระทรวงการคลังไม่ได้ ให้ คาตอบ
ในประเด็นดังกล่าว

- 69 ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าขณะนี ้ได้ เปิ ดให้ มีการการส่งบัตรลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 9 แล้ ว และ
ระหว่างนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นในลาดับถัดไปอภิปรายเพิ่มเติมตามสมควร
นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น คัดค้ านว่ายังไม่ควรเปิ ดให้ มีการลงคะแนนโดยอ้ างเหตุผลเกี่ยวกับจานวน
ผู้เข้ าประชุม และการกระทาที่ไม่โปร่งใสของกระทรวงการคลัง ซึ่งหากท่านประธานไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของตน
และไม่เปิ ดเผยข้ อเท็จจริง ตนจะถือว่าท่านประธานมีส่วนในการปิ ดบังข้ อเท็จจริ งด้ วย และกล่าวเตือนว่าการกระทา
ดังกล่าวถือเป็ นความผิดตามมาตรา 157 เพราะท่านประธานยังรับราชการอยู่ด้วย ดังนัน้ ตนจึงขอเสนอว่าให้ เลื่อน
วาระที่ 9 ออกไปพิจารณาในอีก 1 ถึง 3 เดือนก็ได้ ทังนี
้ ้ ตนเห็นด้ วยกับความเห็นของสหภาพที่ว่านายอาพน กิตติอาพน
เป็ นบุคคลที่มี ปัญ หา สังเกตได้ จ ากสมัยที่ เ คยดารงตาแหน่ง เป็ นประธานธนาคารแห่ง ประเทศไทย เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี แล้ วในวันนีเ้ มื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ทาให้ บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เพราะฉะนัน้ ตนจึง
ขอให้ เลื่อนการพิจารณาในวาระที่ 9 ออกไปก่อน และให้ มีการอภิปรายในวาระที่ 10 ต่อไปก่อนจะเลิกประชุม
ประธาน ชี ้แจงว่าได้ มีการเปิ ดให้ มีการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 9 ไปแล้ ว พร้ อมกับกล่าวต่อที่ประชุมว่า
ข้ อมูลล่าสุดจากการตรวจสอบแสดงว่า ขณะนี ้สามารถดาเนินการประชุมต่อไปได้ เนื่องจากมีจานวนหุ้นเกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดและมี
ั้
ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 25 ท่าน จึงขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นดาเนินการลงคะแนนต่อไป
นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวเปรี ยบเทียบการประชุมในครัง้ นี ้กับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่เสียงข้ างน้ อยไม่มีความหมายแม้ จะมีเหตุผลเพียงใดก็ตาม ปั จจุบนั กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
ก็สามารถดาเนินการใดๆ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องรับฟั งเสียงคัดค้ าน แต่เมื่อเกิดปั ญหาก็ จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เอง
และตนไม่ต้องการให้ บริ ษัทฯ เป็ นเช่นเดียวกับประเทศไทยที่บุคคลเพียงคนเดียวเป็ นผู้สร้ างความเสียหายให้ กับ
ประเทศ และกล่าวว่าตนเป็ นพนักงานการบินไทยมากว่า 20 ปี และรักการบินไทยมากกว่านายอาพน กิตติอาพน
ที่เพิ่งเข้ ามาบริ ษัทฯ เพียง 4 ถึง 5 ปี อย่างแน่นอน และพร้ อมที่จะเสียสละเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ น
สมบัติของชาติ ทัง้ นี ้ ตนได้ ล าออกจากกองทัพ เพื่ อมาทางานอยู่ที่ บริ ษัทฯ และเป็ นส่วนหนึ่ง ที่ สร้ างบริ ษัทฯ ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องและสังเกตเห็นความเสียหายที่เกิดขึ ้น และกล่าวสรุปว่าการที่นายอาพน กิตติอาพน มาดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นสาเหตุให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน ดังนัน้ ตนจึงได้ ลุกขึน้ มาคัดค้ านอย่างจริ งจังเพราะไม่
ต้ องการให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย เพราะบริ ษัทฯ เป็ นสมบัติของชาติ เป็ นสายการบินแห่งชาติและเป็ นความ
ภาคภูมิใจของคนไทย แต่ในเมื่อพนักงานของบริ ษัทฯได้ ร้องขอแล้ วไม่มีการรับฟั ง ก็คงต้ องให้ บริ ษัทฯ และพนักงาน
ได้ รับความเสียหายต่อไป และขอชื่นชมนายอาพน กิตติอาพน ที่บริ หารบริ ษัทฯ จนประสบภาวะขาดทุนแล้ วยังจะ
กลับมาเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีก และกล่าวชื่นชมในความมีน ้าใจของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้ แสดงความรู้ สึกต่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ในลักษณะเดียวกันกับที่เสียงข้ างน้ อยในสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องแสดงความรู้สกึ ต่อเสียงข้ างมาก
ประธาน กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะบันทึกข้ อมูลในทุกประเด็นและดาเนินการทุกประการเพื่อให้ บริ ษัทฯ
ซึ่งอยู่ภายใต้ ความร่ วมมือของพนักงานและผู้บริ หารสามารถเดินหน้ าต่อไป และเป็ นสายการบินแห่งชาติ ที่ยืนยง
ต่อไปให้ ได้ จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในลาดับถัดไปอภิปราย

- 70 นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการว่
้
า ในวาระนี ้กรรมการสรรหาได้
เสนอบุคคลที่จะเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการจานวน 5 ท่านตามรายชื่อที่กาหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง
ได้ เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ เป็ นกรรมการในระหว่างการประชุม และที่ ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ จะต้ องทา
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นรายนันก่
้ อน และหากปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ บุคคลดังกล่าวก็จะ
หมดสิทธิในการเป็ นกรรมการ ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าผู้ถือหุ้นจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ กบั ท่านที่ถกู เสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการด้ วยหรื อไม่ หากต้ องลงคะแนนเสียงจะใช้ วิธีการใด และจะต้ องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสาหรับ
สารองกรรมการ 1 กรรมการ 2 และกรรมการ 3 ด้ วยหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าที่ปรึ กษากฎหมายได้ อธิบายประเด็นดังกล่าวให้ ที่ประชุมทราบแล้ ว จึงได้ มอบหมายให้
เลขานุการการประชุมชี ้แจงในลาดับถัดไปในรายละเอียด จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านถัดไปได้ ซกั ถาม
นายสิขริ นทร์ อนิลบล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริ ษัทฯ เนื่องจากมีผ้ ทู กั ท้ วงเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของนาย
อาพน กิตติอาพน เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ ตนเชื่อว่ากรรมการบริษัทฯ ทุกท่านรวมถึงท่านประธานน่าจะอยู่ในที่ประชุม
ที่ มี ม ติรับรองและอนุมัติก ารเสนอชื่ อนายอาพน กิ ตติอาพน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุม เมื่ อวัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผา่ นมาด้ วย
ประธาน ชี ้แจงว่าภายหลังจากที่เลขานุการการประชุมได้ อธิบายเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแล้
้
ว ขอให้
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงค
ั ้ าถาม
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัทฯ และเลขานุการการประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ว่าการลงคะแนนในกรณีของกรรมการทัง้ 5 ท่านให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ปรากฏรายชื่อของแต่ละท่าน ส่วน
การลงคะแนนให้ กบั บุคคลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ เสนอรายชื่อในลาดับที่ 6 คือนาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ โดยให้ ระบุชื่อ นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ลงใน
บัตรสารองกรรมการ 1 ซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ รับเมื่อลงทะเบียน
ประธาน กล่าวเชิญให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงข้ อมูล
เพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หาร ชีแ้ จงว่า ในประเด็นเกี่ ยวกับการสรรหา
กรรมการบริ ษัทฯ นัน้ โดยหลักเมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่ างลงบริ ษัทฯ จะคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ เพื่อให้ คณะกรรมการมี
องค์ประกอบที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์คือ ประการแรก คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ประการที่สอง จะมีการตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดต้
้
องปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่ง

- 71 กระทรวงการคลังเป็ นผู้จดั ทาบัญชีรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 1
คนที่มีความรู้ความเข้ าใจและประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงินอีกด้ วย ทังนี
้ ้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
จากนัน้ เมื่ อบริ ษัทฯ เสนอชื่ อมาแล้ ว คณะกรรมการก็ จะพิจารณาต่อไป ที่กล่าวไปข้ างต้ นคือองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านนัน้ ขอยกตัวอย่างว่า นายธี รศักดิ์ สุวรรณยศ เป็ น
ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการเงิ น นายอารี พ งศ์ ภู่ช อุ่ ม เป็ นผู้มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การจัด ท างบประมาณ จัด ท าแผน
โดยเฉพาะโครงสร้ างองค์กรเป็ นอย่างดีและปั จจุบนั ยังดารงตาแหน่งอยู่ในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้ วย ส่วนนายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็ นสถาปนิกและได้ มาช่วยเหลือกากับดูแลในเรื่ องการ
ออกแบบและมีประสบการณ์ในการออกแบบสถานที่เกี่ยวกับสายการบินอีกด้ วย สาหรับนายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนนายอาพน กิตติอาพน ก็เคยดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ
และท่านสุดท้ าย พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็ นทหารอากาศที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านอากาศยานและการซ่อม
บารุงเป็ นอย่างดี และในระยะนี ้ ท่านได้ ให้ ความช่วยเหลือและเข้ ามากากับดูแลประสิทธิภาพของฝ่ ายช่าง (DT) อีกด้ วย
นายสุรสิ ทธิ์ ศรี ป ระภา ผู้ถือ หุ้น ขอให้ ท่า นประธานชี แ้ จงรายชื่ อ ของคณะกรรมการสรรหาก าหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
ประธาน ทยอยกล่าวปิ ดการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 9 และจากนันขอให้
้
ที่ประชุมเข้ าสู่การ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 10 ต่อไป
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
ให้ แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ จานวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระและลาออก ดังนี ้
1. นายอาพน กิตติอาพน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,593,360,988
13,365,270
5,579,901
15,691,505

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

97.8724
0.8210
0.3427
0.9639

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,599,373,602
11,304,673
1,167,134
16,152,255

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

98.2418
0.6944
0.0717
0.9922
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3. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,589,301,054
16,345,856
6,181,266
16,169,488

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

97.6231
1.0040
0.3797
0.9932

4. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,600,629,480
503,505
6,185,033
20,679,646

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

98.3189
0.0309
0.3799
1.2703

5. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
เห็นด้ วย
1,600,667,621
ไม่เห็นด้ วย
453,105
งดออกเสียง
6,171,434
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
20,705,504

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

98.3212
0.0278
0.3791
1.2718

6. นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต
เห็นด้ วย
1,290,661
ไม่เห็นด้ วย
1,114,200,704
งดออกเสียง
46,630,559
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
465,875,740

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

0.0793
68.4399
2.8643
28.6165

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 15 ท่าน จึงประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
นายอารี พงศ์ ภู่ชอุม่
นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายสมชัย ศิริวฒ
ั นโชค
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรี ชา กมลาศน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
ระเบียบวาระที่ 10

พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
นายอาพน กิตติอาพน
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เรื่องอื่นๆ

ประธาน กล่าวอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นเริ่มชี ้แจงหรื อซักถามในระเบียบวาระที่ 10 ได้
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ายังไม่ได้ รับคาตอบจากผู้บริ หารบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายกฎหมายใน
ประเด็นที่ว่าผู้ใดจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากการทางานของพนักงานเกษี ยณอายุที่
บริษัทฯ จ้ าง รวมทังทหารซึ
้
ง่ ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น แจ้ งว่าในวาระ 9 ตนได้ สอบถามและยังไม่ได้ รับคาตอบเกี่ ยวกับประเด็นว่า
หากในวัน นี ้ที ่ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น เลือ กกรรมการได้ ค รบ 5 ท่า นแล้ ว ต่อ มาอีก 2 เดือ น บริ ษ ัท ฯ ได้ ก รรมการ
ผู้อานวยการใหญ่คนใหม่เข้ ามา กรรมการจะจับฉลากลาออกหรื อจะมีการดาเนินการต่อไปอย่างไร หรื อกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่จะไม่ต้องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ซึง่ ขอนาประเด็นดังกล่าวมาสอบถามในวาระที่ 10 นี ้ พร้ อม
ทังขอสอบถามเพิ
้
่มเติมว่าตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2556 ในงบการเงินหน้ า 131 ข้ อ 5.12 เกี่ยวกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพื่อขาย โดยในปี 2555 มีมลู ค่า 7,430 ล้ านบาทเป็ นเครื่ องบิน 18 ลา ต่อมาปี 2556 มูลค่าลดลง
เหลือ 7,196 ล้ านบาท ซึ่งตนมีความเข้ าใจว่าสิ ้นปี 2557 มูลค่า จะลดลงอีก ประเด็นที่ ต้องการสอบถามคือ ราคา
7,196 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นสินทรัพย์เครื่ องบินทัง้ 18 ลาที่รอการขายนี ้ ในตอนต้ นของการอภิปรายมีการแถลงว่าผล
ขาดทุนจากการด้ อยมูลค่าของเครื่ องบิน 11 ลา มีมลู ค่า 5,912 ล้ านบาท แต่เครื่ องบิน 18 ลานี ้ เมื่อตีราคาสินทรัพย์
กลับมีมูลค่า 7,196 ล้ านบาทจึงขอสอบถามว่าหากในปี นีม้ ีผ้ ูซือ้ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะขายได้ มูลค่าเท่าใด และ
ประเด็นต่อมาคือ ในหมายเหตุที่ 2 หน้ า 140 ซึ่งอธิบายว่า บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ ทัง้ ที่หลายๆ
บริ ษัทที่จดทะเบียนได้ นามาตรฐานใหม่มาปฏิบตั ิใช้ เกื อบทุกบริ ษัทแล้ ว โดยในการปฏิบตั ินนั ้ บริ ษัทดังกล่าวต้ อง
กลับไปปรับตัวเลขของปี 2555 เพื่อนามาเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2556 ซึ่งหากบริ ษัทฯ เริ่ มใช้ มาตรฐานบัญชี
ใหม่ในปี หน้ า บริ ษัท ฯ ต้ อ งมี ก ารปรั บตัว เลขบัญชี ข องปี นี ้ เพื่ อเอาไว้ ใ ห้ เปรี ยบเที ยบกันได้ ตอนสิ น้ ปี ดัง นัน้ วิ ธี
วิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์จึงเป็ นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ว่าจะวิเคราะห์ราคาตลาดโดยใช้ วิธีใด โดยเป็ นประเด็น
ของมาตรฐานบัญชีใหม่ จึงมีข้อควรพิจารณาว่า ณ สิ ้นปี ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ขายเครื่ องบินได้ ผู้ถือหุ้นจะได้ กาไรปั นผล
หรื อไม่ จึงเรี ยนมาเพื่อขอคาอธิบายในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
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สอบถามและแสดงความเห็นในเรื่ องต่อไปนี ้ กล่าวคือ (1) กรรมการที่เสนอชื่อเข้ ามาหรื อกรรมการทุกท่านสามารถ
ถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ หรื อไม่ ในกรณีที่ถือหุ้นไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุใด ส่วนในกรณีที่สามารถถือหุ้นได้ ตนขอเสนอให้
กรรมการถือหุ้น เนื่องจากหากปี ใดบริ ษัทฯ ไม่มีกาไร ทาให้ จ่ายเงินปั นผลไม่ได้ กรรมการจะได้ ตระหนักได้ ว่าเหตุใด
บริ ษัทฯ จึงบริ หารงานไม่ดี เพราะเมื่อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ย่อมเหมือนเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ อีกทัง้ ยังมีตาแหน่ง
กรรมการก็ยอ่ มเป็ นทังผู
้ ้ บริหารด้ วย ดังนัน้ จึงควรบริหารกิจการให้ มีกาไร และขอเสนอให้ กรรมการบริ ษัทฯ ถือหุ้นบริ ษัทฯ
ด้ วย หรื อจะเปลี่ยนเป็ นถือหุ้นเอ็นปาร์ ค (N-Park) โดยนาหุ้นบริ ษัทฯ แลกกับหุ้นเอ็นปาร์ คหนึ่งต่อหนึ่ ง (2) เกี่ยวกับ
เรื่ องการประมูลถุงขยะของบริ ษัทฯ ซึ่งในถุงดังกล่าวนัน้ มีช้ อน จาน มีดหั่นสเต็ก เป็ นต้ น ซึ่งล้ วนเป็ นทรั พย์ สิน
ที่มีราคาและเป็ นสมบัตขิ องบริษัทฯ จึงเหมือนกับในกรณีของสมบัติของราชการ ซึ่งหากผู้ใดครอบครอง ซื ้อ หรื อจาหน่าย
ย่อมถื อว่ามีความผิด ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ สินทรัพย์ ของบริ ษัทฯ รั่วไหลออกไป และทาให้ องค์กรเสียภาพลักษณ์ นนั ้
จึงขอสอบถามว่าผู้ใดเป็ นผู้ริเริ่ มเรื่ องการประมูลถุงขยะดังกล่าว และ (3) เกี่ยวกับประเด็นที่ถามไปข้ างต้ นแล้ วคือ
กรณีที่มีคนนาชูชีพของบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นสมบัติชิ ้นหนึ่งของบริ ษัท ฯ ติดกลับไป ซึ่งต่อมากลายเป็ นกระแสสังคมว่า
เหตุใดจึงต้ องนาออกไป ซึ่งตนได้ ทราบมาว่าบริ ษัทฯ ให้ คาตอบในเรื่ องดังกล่าวว่า เป็ นเพียงเรื่ องเล็กน้ อย ซึ่งตน
ทราบเกี่ยวกับกฎการบินมาว่าในกรณีที่เครื่ องบินตกลงน ้า จะต้ องมีชชู ีพติดอยู่ทกุ ที่นงั่ ของผู้โดยสาร ดังนัน้ ในกรณีที่
ไม่มีชูชีพดังกล่าว บริ ษัทฯ อาจถูกปรับ หรื อ ถูกท้ วงติงจาก Federal Aviation Administration (FAA) และหน่วยงาน
ราชการ กรณีนี ้เป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่ และในกรณีที่ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ สูญหายไปในปี หนึ่งๆ เป็ นจานวนมาก แต่
บริ ษัทฯ กลับพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย หากเครื่ องบินของบริ ษัทฯ ตกน ้า แล้ วมีความจาเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์ดงั กล่าว
บริษัทฯ จะดาเนินการแก้ ปัญหานี ้อย่างไร
ประธาน มอบหมายให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี แ้ จงประเด็นข้ างต้ น หลัง จากนัน้ ขอให้
นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงในลาดับต่อไป
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ กล่าวชี ้แจงแต่ละประเด็นดังนี ้
1. บริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด มีเป้าหมายในการสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับบริ ษัทฯ เกี่ยวกับ
บุคลากรสาหรับปฏิบตั ิหน้ าที่ในเขตท่าอากาศยาน แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัท Outsource หรื อ Out job รวมถึงผู้
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังขาดแคลนบุคลากรในพืน้ ที่ดงั กล่าว เนื่องจากบุคลากรซึ่ง
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในเขตดังกล่าวได้ ต้องมีคุณสมบัติหลายประการ ประการแรกคือ ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย ประการที่
สองคือ ต้ องผ่านการตรวจประวัติอาชญากร ทัง้ นี ้ ประกอบกับข้ อจากัดในเรื่ องของการเดินทาง ล้ วนส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของทุกๆ บริ ษัทที่อยู่ในบริ เวณดังกล่าว กล่าวคือ จะสังเกตได้ ว่ามีการประกาศรับแรงงานจานวนมากที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับการนาทหารของกองทัพอากาศมาปฏิบตั ิหน้ าที่ ตนขอเรี ยนชี ้แจงว่า
ทางบริ ษัทฯ มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับกองทัพอากาศมาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว ซึ่งในช่วงภาวะที่
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ช่วยเหลือจากกองทัพอากาศเป็ นอย่างดี
2. ในประเด็นคาถามของกัปตันถนิต พรหมสถิต ขอเรี ยนชีแ้ จงว่าในเรื่ องธรรมาธิบาลของบริ ษัทฯ นัน้
ผู้ไ ม่ไ ด้ รับความเป็ นธรรมสามารถร้ องเรี ยนผู้บริ หารได้ และที่ ผ่านมาตนได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ดัง กล่าวมาโดยตลอด
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการส่งข้ อร้ องเรี ยนผู้บริ หารเข้ ามา ตนก็ได้ นาเรื่ องเข้ ากระบวนการพิจารณาเสมอ ซึ่ง
ในทางกระบวนการจะมี ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ในเบื อ้ งต้ น หากตรวจพบว่าข้ อเท็ จจริ งมี มูลเหตุ ก็ จะเข้ าสู่
กระบวนการในเรื่ องของการตังกรรมการสอบสวนต่
้
อไป ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทฯ มีเป้าหมายให้ ทุกระดับในองค์กรได้ รับการ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันในเรื่ องธรรมาภิบาล
3. ในส่วนคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้ างหนี ้ ขอเรี ยนชี ้แจงว่าในการบริ หารหนี ้ทังหมดของบริ
้
ษัท
ฯ ซึ่งมีประมาณ 170,000 - 180,000 ล้ านบาท ในช่วงปี ที่แล้ วถึงปี นี ้ ครึ่งหนึ่งของหนี ้ทังหมดนั
้
น้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
หนี ้ที่ทางบริษัทฯ จัดหาอากาศยานหรื อเครื่ องบิน โดยประกอบด้ วยหุ้นกู้ประมาณร้ อยละ 25-30 ของหนี ้ทังหมด
้
ซึ่งหุ้น
กู้มี Average Loan Life ทังประมาณ
้
5 ปี หรื อ 7 ปี หรื อ 10 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในอัตรา 5 ปี เพราะอัตราดอกเบี ้ยค่อนข้ าง
ต่า เนื่องจากหากมีอตั ราระยะเวลายาวมากๆ ผลตอบแทนหุ้นกู้จะมีอตั ราสูง
ต่อมาในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่บริษัทฯ กู้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการกู้ตามสกุลเงินที่บริ ษัทฯ
ชาระค่าเครื่ องบิน ซึ่งบริ ษัทฯ ตกลงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ แต่ในการแลกเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราที่บริ ษัทฯ จะชาระ
เงินคืนเป็ นอัตราเงินสกุลใดนัน้ (Swap rate) ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณาดังนี ้ ประการแรก ในเรื่ องของการบริ หารรายได้
ซึ่งประกอบด้ วยเงินสกุล ต่างๆ บริ ษัทฯ จะดาเนินการด้ วยวิธี Natural Hedging ก่อน คือการพิจารณาว่าหากรายรับของ
บริ ษัทฯ นัน้ เป็ นอัตราสกุลเงิ นใด บริ ษัทฯ จะพยายามสร้ างรายจ่ายที่ จ าเป็ นของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ นอัตราสกุลเงิ นนัน้
เพื่อที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปมา ยกตัวอย่างเช่น หากบริ ษัทฯ ซื ้อสินค้ าจากยุโรป บริ ษัทฯ
จะพยายามเจรจาสัญญาให้ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ดังนัน้ หากบริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเป็ นเงินสกุลยูโรมา
ก็สามารถชาระต่อไปได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรื อเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งเป็ นวิธีการหลักที่
บริ ษัทฯ ใช้ ดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็ นสกุลเงิน เยน ยูโร ออสเตเรี ย หรื อสกุลเงินต่างๆ ซึ่งบริ ษัทฯ มีรายรับอยู่ประมาณ
50 สกุลเงิน ประการที่สอง พิจารณาตามอัตราดอกเบี ้ยของแต่ละประเทศและแต่ละสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเยนอาจมี
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ต่า แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่ องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่อนข้ างอ่อนไหวมาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
พร้ อมรับข้ อเสนอแนะในเรื่ องโครงสร้ างหนี ้จากผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
4. สาหรับคาถามของนายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น ขอเรี ยนชี ้แจงว่า พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคน ไม่ว่าจะ
เป็ นพนักงานปั จจุบนั หรื อพนักงานที่เกษี ยณแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความดูแลช่วยเหลือในกรณีที่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นอยู่
สองส่วน ส่วนแรก ได้ แก่ การประกันซึ่งมีบริ ษัทประกันเข้ ามารับประกัน ซึ่ง เป็ นการผ่อนปรนค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามขอบเขตที่กาหนดในการประกัน และส่วนที่สอง ซึ่งแม้ จะไม่อยู่ในขอบเขตการประกัน เช่น กรณีเกิดเหตุ
ที่พนักงานฝ่ ายช่างเสียชีวิตเมื่อปี ที่แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ก็ได้ มีการเจรจาและจ่ายค่าชดเชยให้ กับญาติของพนักงานที่
เสียชีวิต ดังนัน้ จึงขอเรี ยนว่าหากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ ้น บริษัทฯ ก็ได้ แสดงความรับผิดชอบตลอดมา

- 76 5. สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องรายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี นี ้ซึ่งต่ากว่าปี ที่แล้ ว ขอชี ้แจงว่าเนื่องจากปี ที่
แล้ วมีการรวมเอารายได้ ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) เข้ ามารวมในบัญชีด้วย ดังนัน้ หากลบรายได้ ของ
นกแอร์ ออกจะเหลือรายได้ ของปี 2555 ประมาณ 201,000 ล้ านบาท ซึ่งในปี นี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ 206,336 ล้ านบาท
ดังนัน้ หากพิจารณาในหน้ า 184 จะเห็นว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายการแยกออกเป็ นรายได้ เฉพาะของบริ ษัทฯ กับรายได้
ซึง่ เกิดจากการรวมรายได้ ของนกแอร์ ซึง่ ในปี นี ้บริษัทฯ ไม่ได้ รวมรายได้ ของนกแอร์ เข้ า มาด้ วย ดังนัน้ รายได้ ที่ปรากฏ
จึงเป็ นรายได้ ในส่วนกิจการของบริ ษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งเมื่อเทียบผลประกอบการในส่วนเฉพาะของบริ ษัทฯ แล้ ว จะเห็น
ได้ วา่ รายได้ ปีนี ้สูงขึ ้นจากปี ที่แล้ วประมาณ 4,952 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการให้ มีการวิเคราะห์ตวั ธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ ขาดทุนเพราะเหตุใด และ
บริษัทฯ จะแข่งขันกับภายนอกด้ วยวิธีใดในปี 2557 นี ้ จะขอชี ้แจงในช่วงถัดไป
ประธาน แจ้ งเพิ่มเติม เกี่ ยวกับระเบียบวาระที่ 9 ว่าเดิมในขณะที่มี การพิจ ารณาเสนอชื่อ กรรมการนัน้
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ดารงยศพลอากาศโท และเพิ่งได้ รับพระราชทานยศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ให้
เป็ นพลอากาศเอก
นายสุรสิทธ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวขออนุญาตเรี ยนผ่านประธานไปยังนายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งได้ ชี ้แจงไป
แล้ ว ว่าในกรณี ที่มี อุบัติเ หตุเ กิ ดขึน้ กับพนักงานที่ เ กษี ยณอายุ บริ ษัท ฯ ได้ รับ ผิดชอบ โดยยกตัวอย่างกรณี ของ
พนักงานช่างที่ถกู รถดันเครื่ องบินทับเสียชีวิตเมื่อปี ที่แล้ ว ซึง่ ต้ องมีการเจรจากันเพื่อช่วยเหลือ แต่รักษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ไ ม่ได้ ชี แ้ จงถึงสาเหตุที่พ นักงานเสี ยชีวิตจากรถดันเครื่ องบินทับนัน้ เกิ ดจากความประมาทของ
ผู้บริ หาร เนื่องจากการขับรถดันเครื่ องบิน ต้ องมีผ้ ูช่วย เพื่อทาหน้ าที่ช่วยดูวิสัยทัศน์ต่างๆ แต่ จากกรณี เหตุการณ์
ดังกล่าวนันไม่
้ ปรากฏว่ามีผ้ ชู ่วย ต่อมาเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดขึ ้น พนักงานขับรถดันเครื่ องบินคนดังกล่าวถูกฟ้องร้ อง
โดยที่บริ ษัทฯ มิได้ ออกค่าทนายความช่วยเหลือแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันก็มีคดีความเกิดขึน้ ที่ หาดใหญ่ ที่ มี
ผู้บริหารแก้ ใบประเมินของพนักงาน ซึง่ ถือเป็ นการปลอมแปลงเอกสาร กล่าวคือ มีการประเมินความสามารถในการ
ทางานของพนักงาน โดยให้ พนักงานลงลายมือชื่อต่อหน้ า แต่เมื่อพนักงานกลับไป ผู้บริ หารก็แก้ เอกสารดังกล่าว
ต่อมาพนัก งานมาตรวจพบในภายหลัง จึง ได้ ไ ปแจ้ ง ความด าเนิน คดี และฟ้ องศาล โดยในขณะที่ ฟ้ องศาลนัน้
พนักงานดังกล่าวได้ ทาเรื่ องขอให้ บริษัทฯ ช่วยออกค่าทนายความให้ แต่ทางบริ ษัทฯ กลับช่วยเหลือผู้บริ หารที่ปลอม
แปลงเอกสาร ตนจึงไม่เห็นว่าบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามหลักธรรมาธิบาลแต่อย่างใด อีกทังพนั
้ กงานดังกล่าวเมื่อ
เกษี ยณไปแล้ ว ก็มีเพียงเงินก้ อนจานวนหนึ่งและไม่มีรายได้ อื่นใด ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่มี หลักประกันใดๆ ให้ แก่พนักงาน
อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังอ้ างว่าทางบริ ษัทประกันก็ไม่ยอมชาระเงิน ทังที
้ ่บริ ษัทฯ สามารถแก้ ปัญหาได้ หลายวิธี ยกตัวอย่าง
เช่น ตังกองทุ
้
น เป็ นต้ น จึงเป็ นเรื่ องหนึง่ ที่รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ ให้ ข้อมูลในที่ประชุมไม่ถกู ต้ อง
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ของบริษัทฯ ต้ องมีการตังกรรมการสอบสวน
้
และหากข้ อเท็จจริ งชี ้ว่ามีมลู แล้ ว ก็จะเข้ าไปสู่ขนตอนวิ
ั้
นยั ตามระเบียบ
วินยั ตอน 2 ของระเบียบบริ ษัทฯ แต่มีกรณีที่นางชุดา ธนะภูมิ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI) ซึ่งถูก
กล่าวหาว่าปฏิบตั ไิ ม่ชอบโดยการนาเงินที่เหลือจากการขึ ้นเงินเดือนในฝ่ าย DI ไปให้ พนักงานที่สนิทเพียง 2 คน ทังที
้ ่
โดยปกติแล้ วจะต้ องนาเงินที่เหลือดังกล่าวไปแบ่งสรรปั นส่วนกันทุกคน ทาให้ เงินเดือนพนักงาน 2 คนดังกล่าวสูง
เกินขันที
้ ่บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้ ต่อมาเมื่อถูกร้ องเรี ยนตังกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริ งและชี ้ได้ ว่ามีมลู เหตุใดจึงไม่
มีการตังกรรมการสอบวิ
้
นยั จนถึงปั จจุบนั นี ้ แต่กลับส่งเรื่ องไปยังคณะกรรมการด้ านกฎหมาย ซึ่งไม่ปรากฏระเบียบ
ใดๆ ว่า เมื่ อ เท็จ จริ ง ชี ว้ ่ามี มูล แล้ ว ต้ อ งส่ง เรื่ องไปยัง คณะกรรมการด้ านกฎหมาย จึง ขอให้ รั ก ษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ นาเรื่ องดังกล่าวกลับมาพิจารณา และออกคาสัง่ ตังกรรมการการสอบวิ
้
นยั เพื่อพิจารณาความผิด
ของนางชุดา ธนะภูมิตอ่ ไป
สาหรับเรื่ องต่อไป ตามระเบียบบริ ษัทฯ นัน้ เมื่อพนักงานถูก สัง่ ให้ พ้นจากการทางานไปจะได้ รับเงินจานวน
หนึง่ ซึง่ หากกลับเข้ ามาทางานใหม่จะต้ องคืนเงินก่อน ซึ่งพนักงานคนอื่นที่กลับมาทางานก็ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้
แต่ตนได้ รับทราบมาว่ามีพนักงานที่ถกู ให้ พ้นจากหน้ าที่ จานวน 5 คน ซึ่งสนิทกับรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เมื่อกลับมาทางานก็ไม่ได้ คืนเงินให้ กบั บริ ษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งรวมเป็ นจานวนเงินหลายสิบล้ านบาท แต่กลับให้ มีการ
หักจากเงินเดือนทุกเดือน จึง ขอสอบถามว่าพนักงานทัง้ 5 คนดังกล่าวมีอภิสิทธิ์ ใด และมีระเบียบใดของบริ ษัทฯ ที่
ยกเว้ นเรื่ องดังกล่าวได้
ข้ อต่อมา มีพนักงานคนหนึ่งถูกให้ ออกจากบริ ษัทฯ โดยเหตุที่ถูกจับได้ ว่าได้ ใช้ Code 41 ซึ่งต้ องนาไปใช้
ปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัทฯ แต่ปรากฏว่ากลับนา Code 41 ไปใช้ ที่ปอยเปตเป็ นจานวน 40 กว่าครัง้ กรมศุลกากรจึงได้ ส่ง
เรื่ องมาให้ ผ้ บู ริหารบริษัทฯ ในสมัยที่นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์เป็ นกรรมการผู้อานวยการใหญ่ (DD) ซึ่งบริ หารงาน
ตรงไปตรงมา พนักงานคนดังกล่าวจึงถูกสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และสอบวินยั หลังจากขันตอนดั
้
งกล่าว เงื่ อนไขของ
กรรมการอุทธรณ์ ระบุว่า (1) ต้ องลดตาแหน่งหนึ่งขัน้ และ (2) ต้ องคืนเงินจ านวน 1,700,000 บาทที่ได้ จากกองทุน
บาเหน็จคืนบริ ษัทฯ ก่อนถึงจะได้ ID Card กลับเข้ ามาทางานได้ ซึ่งปรากฏในวันสุดท้ ายคือวันที่ 24 กันยายน 2555
พนักงานคนดังกล่าวได้ นาเงินมาคืนในช่วงเช้ าและมีแคชเชียร์ ออกไปรับเงิน เป็ นที่เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตาม ในวัน
เดียวกันนันเอง
้ มีผ้ บู ริ หารระดับผู้อานวยการใหญ่ (VP) ได้ เรี ยกประชุมพนักงานในหน่วยงานการเงินโดยระบุว่า
ขอให้ ให้ ความช่วยเหลือพนักงานคนดังกล่าว เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวไม่มีเงิน และให้ ทวงถามจากสหกรณ์
เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวมีหนี ท้ ี่ส หกรณ์ ของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 4 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ มี ข้อตกลงว่าเมื่ อ
พนักงานมีหนี แ้ ล้ ว หากต่อมามีรายได้ จากกองทุนบาเหน็จก็จะต้ องนาไปชดใช้ หนี ้ที่สหกรณ์ก่อนจานวน 1,700,000 บาท
ส่วนจานวนที่เหลืออีก 2,300,000บาท ก็เป็ นความรับผิดชอบของพนักงานคนนันต่
้ อไป เมื่อข้ อตกลงระบุว่า ก่อน
กลับมาทางานต้ องคืนเงินก่อนเป็ นจานวน 1,700,000 บาท ปรากฏว่าในช่วงเช้ าวันที่ 24 กันยายน 2555 พนักงานคน
นันน
้ าเงินมาคืนกองทุนบาเหน็จเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ในวันเดียวกันตอนบ่ายกลับทาหนังสือทวงถามไปที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อขอเงินคืนจานวน 1,700,000 บาท ซึ่งตนได้ ทราบเรื่ องดังกล่าวเนื่องจากดารงตาแหน่งเป็ น

- 78 ประธานเร่ ง รั ดหนี ส้ ิ น ของสหกรณ์ บริ ษัทฯ และที่ ผ่านมาสหกรณ์ บริ ษัทฯ ก็ไม่เคยคืนเงิ นเพราะเหตุดังกล่าวให้ แก่
พนักงานคนใด หากพนักงานประสงค์จะขอเงินคืน จะต้ องดาเนินการกู้ใหม่ ซึ่งผลที่ตามมาคือ ในวันที่ 27 กันยายน
2555 ทางบริ ษั ท ฯ ได้ หัก เงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งส่ง ให้ แ ก่ ส หกรณ์ เ ป็ นจ านวน 1,700,000 บาท แล้ วน าเงิ นจ านวน
1,700,000 บาทนี ้ไปคืนเข้ าบัญชีธนาคารของพนักงานคนนัน้ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เรื่ องนี ้จึงแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ
ไม่มีหลักธรรมาธิบาลและความยุติธรรม เพราะผู้ บริ หารเลือกปฏิบตั ิ และ ณ ปั จจุบนั เรื่ องนีย้ งั คงเป็ นคดีความที่
ฟ้องร้ องกันอยู่ ซึง่ ทางสหกรณ์ไม่มีความประสงค์ ที่จะดาเนินคดีกบั ผู้ใด เพียงแต่ขอให้ ศาลไกล่เกลี่ยและขอต้ นเงินกับ
ดอกเบี ้ยคืนเท่านัน้ เพราะเงินที่บริษัทฯ หักไป 1,700,000 บาท นันเป็
้ นเงินของพนักงานคนละ 26 บาท รวม 25,000 คน
จึงเรี ยนมาเพื่อขอคาตอบในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
ประธาน กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ ยวกับ ข้ อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับ บริ ษัทฯ ว่าจะมีการ
ร่วมมือกันในหลายๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่ องการสนับสนุนด้ านการบิน ความปลอดภัยด้ านการบิน สถาบันวิทยาศาสตร์ และ
การฝึ กอบรมต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนในกรณี ที่กาลังพลขาดแคลน แต่ในส่วนทหารของกองทัพอากาศที่
บริ ษั ทฯ จะน าไปช่วยปฏิ บัติหน้ าที่ ในภาคพื น้ นัน้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการฝึ กอบรมทหารดัง กล่าวโดยครู ที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญ ซึง่ ในเบื ้องต้ นทุกคนต้ องมีใบอนุญาตในการขับขี่และจะต้ องไปอบรมหลักสูตรของผู้ที่ขบั ขี่รถประเภทนันๆ
้
อีกครัง้ หนึง่ ทังนี
้ ้ ความร่วมมือดังกล่าวนี ้เป็ นข้ อตกลงใน MOU ซึง่ จัดทาขึ ้นเป็ นประจาทุกปี
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากฝ่ ายบริ หารมีความตังใจอย่
้
างแท้ จริ งที่จะให้ มีการ
ตรวจสอบฝ่ ายบริ หารด้ วยกันแล้ ว การออกคาสัง่ หรื อระเบียบย่อมต้ องมีความชัดเจน โดยในช่วงเวลาที่ตนเคยทา
หน้ าที่อยู่ ตนจาได้ ว่าเรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก (ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร) ได้ ออก
คาสัง่ หลายฉบับ แต่เป็ นคาสัง่ ซึง่ เหมือนเป็ นเศษกระดาษ ไม่มีคณ
ุ ค่าในการทางาน เพราะเป็ นการออกคาสัง่ เฉพาะกิจ
ไม่ใช่การออกคาสัง่ เป็ นเรื่ องราวอย่างที่ควรจะเป็ น จึงขอฝากไว้ ว่าจนกระทัง่ บัดนี ้นับเป็ นเวลา 5 ปี แล้ วที่ตนยังไม่เห็น
หน่วยงานใดๆ ของบริ ษัทฯ ที่มีการกากับดูแลและตรวจสอบผู้บริ หารในกรณีที่ผ้ บู ริ หารกระทาความผิด แต่ในทาง
กลับกัน หากเป็ นพนักงาน หรื อกัปตันที่ไม่ใช่ระดับผู้บริ หารกระทาความผิดเล็กน้ อยกลับกลายเป็ นปั ญหา และตน
ขอเสนอประเด็นนี ้ให้ รองกรรมการผู้อานวยใหญ่สายปฏิบตั กิ าร (DO) นาไปพิจารณาด้ วย ทังนี
้ ้ ในความเป็ นจริ งแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชามีข้อพิพาทกัน กลับมีการตังกรรมการสอบสวน
้
โดยการนาหน่วยงานของ
ตนเองมาเป็ นกรรมการสอบสวนด้ วย เช่น กรณีที่กปั ตันมีปัญหากับหัวหน้ ากัปตัน ในการตังกรรมการสอบสวนกลั
้
บ
แต่งตังหั
้ วหน้ ากัปตันเป็ นกรรมการสอบสวนด้ วย ทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม ซึ่งประเด็นเหล่านี ้หากมีหน่วยงานที่
เข้ าใจเรื่ องธรรมาธิบาลอย่างแท้ จริ งแล้ ว การตังกรรมการสอบสวนเพื
้
่อเอาผิดกับผู้บงั คับบัญชาที่กระทาผิดต้ องเป็ น
หน่วยงานพิเศษที่สามารถสอดส่องดูแลเรื่ องต่างๆ ได้ ซึ่งตนขออ้ างถึงเฉพาะในหน่วยงานฝ่ ายบินที่ได้ รับทราบปั ญหามา
โดยตลอดเท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอเสนอฝ่ ายบริ หารว่าควรมีหน่วยงานที่ดแู ลเรื่ องนี ้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความเป็ นธรรมาธิบาล
โดยเฉพาะท่านประธานซึง่ เป็ นนักบินอยูแ่ ล้ ว ย่อมเข้ าใจนักบินได้ มากกว่าบุคคลที่มาจากฝ่ ายอื่น ๆ และจะเป็ นการดี
ยิ่งขึ ้น หากบริษัทฯ สามารถจัดทาเป็ นเอกสารหรื อเป็ นรูปแบบที่ชดั เจน
ประธาน มอบหมายให้ นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงเพิ่มเติม

- 79 นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติม 2 ประเด็น ประเด็นแรก
เกี่ ยวกับ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุค ลากร ซึ่ง ขอเรี ยนว่า คณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้ วยนายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็ นประธานกรรมการ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็ นรองประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด้ วยนายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และ
ตนเอง (นายคณิ ศ แสงสุพ รรณ) เป็ นกรรมการ และมี นายนิรุฒ มณี พันธ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สาย
ทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร เป็ นเลขานุการ ส่วนประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่ องการถือหุ้น ซึ่งโดยหลัก
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับรัฐวิสาหกิจนัน้ มีข้อกาหนดห้ ามกรรมการถือหุ้น บริ ษัทฯ และทางบริ ษัทฯ ได้
ตรวจสอบเรื่ องนี ้แล้ ว ไม่ปรากฏว่ากรรมการของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ประธาน แจ้ งว่าคาถามบางประเด็น ค่อนข้ างเป็ นรายละเอียดที่ จะต้ องไปค้ นหาข้ อมูล เพิ่มเติม อาจไม่
สามารถตอบคาถามผู้ถือหุ้นได้ ทงหมด
ั้
จึงกล่าวขออภัยผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ทางเจ้ าหน้ าที่เลขานุการได้ บนั ทึก
ข้ อมูลเหล่านี ้ไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และบริษัทฯ จะดาเนินการส่งคาชี ้แจงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยต่อไป
สาหรับประเด็นในเรื่ องธรรมาภิบาล ขอเรี ยนว่า ได้ มีการศึกษาทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวมาแล้ ว
ประกอบกับได้ รับฟั งข้ อมูลจากผู้แทนของสหภาพแรงงาน จากวิงสแปน รวมถึงจากพนักงานในส่วนต่างๆ จึงขอเรี ยน
ว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ การบริหารเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ มากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
เรื่ องของการยึดกฎกติกา ความโปร่ งใส ปราศจากการคอรั ปชั่น หรื อทาให้ การคอรั ปชั่นหมดไปให้ ไ ด้ มากที่ สุด
รวมถึ ง หลัก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ฝ่ าย โดยเฉพาะพนัก งานและผู้ บริ ห ารในทุก ระดับ ที่ ต้ อ งมี ส่ว นร่ ว มในการ
บริหารงานอย่างแท้ จริง
ส่วนประเด็น ตามที่ ผ้ ูถือหุ้นได้ เสนอฝากไว้ ว่า ผลจากการประชุม ผู้ถือหุ้นในวันนี ม้ ีความสาคัญ ตนขอรับ
ข้ อเสนอไว้ และจะนาข้ อมูลทังหมดไปวิ
้
เคราะห์ เพื่อนาเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทังชุ
้ ดเล็กและชุดใหญ่
เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็ นแนวทางแก้ ปัญหาต่อไป โดยจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ได้ วางแผนไว้ ทงใน
ั้
เรื่ องของการกาหนดยุทธศาตร์ และการปรับโครงสร้ าง
สาหรับข้ อเสนอของนายณัฐพงศ์ ทวีวิบลู ย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอไว้ แล้ ว
และจะนาข้ อเสนอดังกล่าวไปดาเนินการต่อไป และขอเรี ยนว่าจะใช้ เวลาพิสจู น์ตนเองเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นผลของ
การบริหารงานต่อไป
ทังนี
้ ้ ประธานได้ สอบถามเพิ่มเติมว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 10 อีกหรื อไม่
เมื่อไม่มี ประธานจึงกล่าวยืนยันว่าจะปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถในการฟื น้ ฟูบริ ษัทฯ ตามแนวทางที่
ได้ เสนอไว้ ในระเบียบวาระที่ 1 โดยให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกส่วนได้ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริ ษัทฯ ให้ มากที่สดุ
และขอรับไว้ ซึ่งข้ อเสนอที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านเสนอมาเพื่อไปดาเนินการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ วที่สดุ และเพื่อให้ ทกุ ท่าน
พึงพอใจมากที่สดุ
เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานจึงได้ กล่าวปิ ดประชุม และ

- 80 กล่าวขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ที่จดั งานทุกฝ่ าย และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้บริ หารทุกท่านที่เข้ าร่วมการประชุมและ
ร่วมชี ้แจงในวันนี ้
เลิกประชุมเวลา 22.45 น.
(ลงนามแล้ ว)

เรื อตรี พิทกั ษ์ นาคพัฒน์
(พิทกั ษ์ นาคพัฒน์)
ผู้อานวยการฝ่ ายงานเลขานุการบริ ษัทฯ
ผู้จดบันทึกประชุม

(ลงนามแล้ ว) สุวิมล บัวเลิ ศ
(นางสุวิมล บัวเลิศ)
ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการการประชุม

(ลงนามแล้ ว) โชคชัย ปัญญายงค์
(นายโชคชัย ปั ญญายงค์)
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รักษาการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่

(ลงนามแล้ ว) พลอากาศเอก ประจิ น จัน่ ตอง
(ประจิน จัน่ ตอง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานการประชุม

