รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีท่ ี 26 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่ )
ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
…………………………………………………..
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง
(โดย นายพิทย อุทยั สาง ผู้รับมอบฉันทะ)
2. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จานวน 789 ราย
รวมผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม จานวน 790 ราย

ถือหุ้น

1,113,931,061 หุ้น

ถือหุ้น
461,395,989 หุ้น
ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 1,575,327,050 หุ้น

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
พลอากาศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
(“ประธาน”) โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทังฝ่
้ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม คือ
กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. พลอากาศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายดิสทัต โหตระกิตย์
นางปรารถนา มงคลกุล
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายพีระพล ถาวรสุภเจริ ญ
นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
นายพินิจ พัวพันธ์

ฝ่ ายบริ หารบริ ษัทฯ
1. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว
2. เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก

รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายบริ หารงานกฎหมาย
และบริ หารทัว่ ไป
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3. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

4. นางภัครา เรื องสิรเดโช
5. นาวาอากาศตรี พงษ์ ธร เทพกาญจนา
6. นายสุรชัย เพียรเจริ ญศักดิ์
7. นางสุวมิ ล บัวเลิศ

8. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
9. นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์
10. เรื ออากาศตรี จิระ กลิน่ สุคนธ์
11. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรื องศรี

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
และรักษาการ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร และรักษาการ
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน
และรักษาการ กรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ การอุปกรณ์ภาคพื ้น
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่สงั กัดสานักงานกรรมการผู้อานวยการใหญ่
และรักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ
บริ หารงานเลขานุการบริ ษัทฯ และ รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล และปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทฯ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ และรักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายครัวการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบารุงอากาศยาน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน

ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
1. นางสาวบรรลูน ศิริสงิ ห์สงั ชัย
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 4
2. นางสาวนิตยา แดงสาราญ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ
1. นายไกรศักดิ์ ขัดคา
2. นายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท สานักกฎหมายสหการ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท สานักกฎหมายสหการ จากัด

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่สกั ขีพยานในการนับคะแนน
1. นายณัฐฐ์ วัชรเมธากาญจน์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ ไทยศิรินิยม
3. นายประสิทธิ์ นันทวโนทยาน
ประธาน กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ประจาปี 2561 และกล่าวขอบคุณผู้
ถือหุ้นที่ได้ กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี ้ และได้ มอบหมายให้ นางสุวิมล บัวเลิศ รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
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สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารงานเลขานุการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เลขานุการการประชุม และแจ้ งในเรื่ ององค์ประชุม ข้ อมูลจานวนหุ้น และผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ
นางสุวิมล บัวเลิศ ฝ่ ายบริ หารฯ ได้ รายงานข้ อมูลในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ ข้ อ 34 ระบุไว้ ว่า ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งมีผ้ ูถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น มาประชุม ไม่น้ อ ยกว่า 25 คน
หรื อมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม โดย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน
จานวน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท ทุนชาระแล้ วจานวน 2,182,771,917 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวมจานวน
ทังสิ
้ ้น 790 คน คิดเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,575,327,050 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.17 ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มี
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
107,818 คน รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 2,182,771,917 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ประธาน กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนากรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดต่า งๆ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ฯ
ที่มาร่วมประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว ฝ่ ายบริ หารฯ กล่าวแนะนาฝ่ ายบริ หารฯ ที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้
ประธาน ชี แ้ จงก่อ นเข้ า สู่ว าระการประชุม เกี่ ย วกับ ข้ อ บัง คับ การดาเนิน การประชุม ว่า ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น นัน้
มีข้อบังคับกาหนดไว้ ในเรื่ องของการประชุมว่าจะต้ องดาเนินการไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ล่วงหน้ าแล้ ว เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอภิปรายหรื อนาเสนอประเด็นได้ ท่านละ 5 นาที การ
อภิปรายและข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบวาระของการประชุมเท่านัน้ ส่วนข้ อเสนอแนะและคาถามอื่น ที่ไม่
เกี่ยวกับวาระขอให้ นาเสนอในระเบียบวาระที่ 10 ในการตอบคาถามและชี ้แจง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตอบชี ้แจงเฉพาะที่เกี่ยวข้ อง
กับระเบียบวาระการประชุม และจะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยภาษาไทย สาหรับการประชุมวาระใดที่จะต้ องออกเสียงลงมติ
เพื่อการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ขอมอบหมาย
ให้ นางสุวิมล บัวเลิศ รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารงานเลขานุการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เลขานุการ
การประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นางสุวิมล บัวเลิศ ฝ่ ายบริ หารฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี ้ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และให้ เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้ า โดยมีรายละเอียด หลัก เกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.thaiairways.com ตังแต่
้ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และทาง
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม
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2560 ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า
แต่อย่างใด ดังนัน้ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในครัง้ นี ้ จึงมีวาระการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 10 วาระ ตามหนังสือ
เชิญประชุม ที่ได้ จ ัดส่ง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทุก ท่า นล่ว งหน้ า แล้ ว โดยก่อนจะพิจ ารณาเรื่ องต่า งๆ ตามระเบีย บวาระ ขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบถึงข้ อบังคับในการประชุม รายละเอียดดังนี ้
ข้ อบังคับในการประชุม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 ระบุไว้ ว่า "ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เ ป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม โดยดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือ เชิญประชุม เว้ นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และเพื่อให้
การประชุม เป็ นไปอย่างราบรื่ น และปราศจากสิ่งรบกวน บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่ วมประชุมงดใช้
โทรศัพท์ และเครื่ องมือสือ่ สารทุกชนิดและงดบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุม
การอภิปราย
ผู้ใดประสงค์ จะกล่าวถ้ อยคาต่อที่ประชุมให้ ยืนรอหลังไมโครโฟนที่บริ ษั ทฯ จัดเตรี ยมไว้ ให้ เมื่อประธานในที่ประชุม
อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง
- ชื่อ / ชื่อสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
แล้ วจึงอภิปรายในเนื ้อหาตามวาระ หากมีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์กล่าวถ้ อยคามากกว่า 1 ท่าน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกล่าว
ถ้ อยคาท่านที่เหลือยืนรอหลังไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ เพื่อรอให้ ประธานในที่ประชุมอนุญาตภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านก่อนหน้ า
กล่าวถ้ อยคาจบ โดยประธานในที่ประชุมจะให้ โอกาสผู้ถือหุ้นที่ยงั มิได้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นก่อน การอภิปรายจะต้ องอยู่ใน
วาระการประชุม หรื อเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังปรึ ก ษากันอยู่ และต้ องไม่ว นเวียน ซ ้ากับ เนื ้อหาของผู้อ ภิปรายท่านอื่น ในการ
อภิปราย ขอให้ อภิปรายด้ วยความสุภาพ และหลีกเลีย่ งการกล่าวถ้ อยคาที่อาจมีลกั ษณะความผิดทางอาญา หรื อละเมิดสิทธิทาง
แพ่งต่อบุคคลอื่น และเพื่อเป็ นการควบคุมเวลาการประชุมให้ เหมาะสม ขอให้ ใช้ เวลาอภิปรายท่านละไม่เกิน 5 นาที ประธานอาจ
จากัดจานวนคาถามของผู้ถือหุ้นในการอภิปรายในแต่ละระเบียบวาระได้ ตามความจาเป็ น
การออกเสียงลงคะแนน
เพื่อ ให้ การประชุม เป็ นไปโดยกระชับ และไม่เ ป็ น การรบกวนเวลาของผู้ถื อหุ้น บริ ษัท ฯ ขอกาหนดวิ ธีก ารออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
1. ให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด การนับ
คะแนนในกรณีระเบียบวาระทัว่ ไป จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็ นคะแนน
เสียงเห็นด้ วย ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านให้ ความเห็นชอบหรื อเห็นด้ วย
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ในวาระนันๆ
้ ยกเว้ นวาระที่ 9 จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และ
ส่วนที่เหลือนับเป็ นไม่สง่ บัตรลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ให้ ส่งคืนบัตรลงคะแนน
ทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หรื อในกล่องที่จดั ไว้
ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา เมื่อประธานฯ แจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนแล้ ว ประธานฯ จะดาเนินการประชุมในวาระ
ถัดไปได้ ทนั ทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็ จจะประกาศผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
สาหรับวาระที่ 3, 4, 6 และ 9
จะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
สาหรับวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ข้ อ 32 และวาระที่ 8 เรื่ อง
พิจารณาอนุมตั ิวงเงิน ในการออกและเสนอขาย ตราสารหนี ้ ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อ หุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน
จะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
สาหรับ ระเบียบวาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและพ้ นจากตาแหน่ง
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ูถือ หุ้นและผู้รับมอบฉัน ทะทุก ท่านส่ง บัตรลงคะแนนให้ แ ก่เจ้ า หน้ าที่ ของบริ ษัทฯ ไม่ว่า ประสงค์ ที่จ ะ
ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ประธานฯ จะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามรายบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยในวาระที่ 9 นี ้ จะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
บัตรลงคะแนนที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดงั นี ้
หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระ
บัตรลงคะแนนไม่มีการทาเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน หรื อมีการลงคะแนนมากกว่าที่กาหนด
หากบัตรลงคะแนนฉีกขาดหรื อชารุดเสียหายจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ วา่ เป็ นการลงมติในเรื่ องใด
ส่งบัตรลงคะแนนหลังจากประธานแจ้ งปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ ว
ในการประชุมครัง้ นี ้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ สง่ ผู้แทนเข้ าร่ วมประชุม
มีรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวบรรลูน ศิริสงิ ห์สงั ชัย ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 4
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2. นางสาวนิตยา แดงสาราญ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
ลาดับต่อไป ขอเชิญประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบ
ประธานไม่มีเรื่ องแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ประธาน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 2 เป็ นเรื่ องการรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะ
นาเสนอโดยการฉายวีดีทศั น์
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนมีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ ประการแรก ตนเห็นว่าบริ ษัทไม่ควรจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่นี่ เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก และจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้สามารถจัดประชุม
ที่ห้องประชุมสานักงานใหญ่การบิน ไทย หรื อหอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดี ประการที่สอง ในระเบียบวาระการประชุมต้ องมี
วาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ของบริ ษัทฯ มีความต่อเนื่องและให้ ที่
ประชุมรั บทราบว่าคณะกรรมการแต่ละชุดที่เข้ ามาปฏิบัติงานได้ ตอบคาถามและแก้ ไขปั ญหาอะไรบ้ าง เช่น กรณีทุจริ ตเงิ นที่
ลอนดอน 6,000 ล้ านบาท กรณีทจุ ริ ตเครื่ องยนต์โรลส์-รอยซ์ กรณีการขาดทุนต่อเนื่อง กรณี เครื่ องบินซึ่งไม่ได้ ใช้ งานที่จอดอยู่ที่ท่า
อากาศยานอูต่ ะเภา การที่มีวาระรับทราบรายงานกิจการของบริ ษัทฯ โดยที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม ตนเห็นว่าเป็ นการ
ละเมิดระเบียบข้ อบังคับ และผิดกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ Road Map สุดท้ ายของพล
เอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โอชา หัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) มุ่ง เน้ น การปราบปรามการทุจ ริ ต คอรั ป ชั่น ดัง นัน้
คณะกรรมการจึงควรให้ ความสาคัญต่อประเด็นดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ การประชุมครัง้ นี ้ถือว่าไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีการบันทึกการ
ประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา การประชุมครัง้ นี ้จึงดาเนินต่อไปไม่ได้ ประเด็นสุดท้ าย ตนขอให้ ระลึกและคานึงถึงข้ อเท็จจริ งอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น
เป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ กรรมการและคณะทางานต่างๆ เป็ นเพียงลูกจ้ างเท่านัน้
ประธาน ตอบข้ อซักถามของนายประเสริ ฐ เลิศยะโส ว่าสาหรับประเด็นสถานที่จดั ประชุมนัน้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี
จานวนมาก การหาสถานที่ที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ จานวนมากจึงไม่ง่ายนัก นอกจากนี ้ จะต้ องเป็ นสถานที่ที่เดินทางได้ คอ่ นข้ าง
สะดวก และมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี ดังนัน้ สถานที่ที่ใช้ จดั ประชุมในวันนี ้จึงถือว่าเป็ นสถานที่ที่เหมาะสมแล้ ว สาหรับประเด็น
ข้ อซักถามเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา ประธานขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายไกรศักดิ์ ขัดคา ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ ตอบข้ อซักถามของนายประเสริ ฐ เลิศยะโส ว่าในการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้ เวลาของผู้ถือหุ้นให้ เป็ นประโยชน์มากที่สดุ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ เวลาอภิปราย
และซักถามในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามข้ อบังคับและกฎหมาย โดยข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 ซึ่งกาหนด
ระเบียบวาระต่างๆ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่ได้ กาหนดให้ มีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
หรื อครัง้ ก่อนๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
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มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่ได้ กาหนดให้ ต้องมีวาระรับรอง
รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมาแต่อย่างใด อีกทังในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นในปี ที่ผ่ านมา แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่ได้ กาหนดให้ มี
วาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา แต่บริ ษัทฯ ก็ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายใน
ระยะเวลา 10 กว่าวัน ภายหลังจากที่การประชุมเสร็ จสิ ้น และได้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ สาหรับผู้ถือหุ้นบางท่านที่ได้ มีการอภิปรายหรื อเสนอข้ อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ประชุมครัง้ ก่อน บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นท่านนันๆ
้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ
ได้ รับการตอบรับและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นให้ ปรับปรุ งรายงานการประชุม ซึ่งบริ ษัทฯ ก็ได้ ดาเนินการปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั และดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และคานึงถึงเวลาของ
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ มีประโยชน์อย่างเต็มที่
ประธาน ขอให้ แสดงวีดีทศั น์รายงานกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ นาเสนอวีดีทศั น์ โดยมีเนื ้อหาดังนี ้ บริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวิสยั ทัศน์ในการเป็ นสายการบินที่ลกู ค้ าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้ บริ การดีเลิศด้ วย
เสน่ ห์ ค วามเป็ น ไทย โดยมี ธุ ร กิ จ หลัก คื อ การให้ บ ริ ก ารขนส่ง ทางอากาศ ได้ แ ก่ การขนส่ง ผู้โ ดยสาร การขนส่ง สิ น ค้ า และ
ไปรษณียภัณฑ์ มีฐานปฏิบตั ิการที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายเส้ นทางการบิน ทังยั
้ ง มีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องคือ
บริ การคลังสินค้ า บริ การลูกค้ าภาคพื ้น บริ การอุปกรณ์ภาคพื ้น ครัวการบินและบริ การซ่อมบารุ งอากาศยาน นอกจากนี ้การบินไทยยังมี
บริ ษัทในเครื อทังสิ
้ ้น 16 บริ ษัท อยู่ในธุรกิจการบิน 2 บริ ษัท ได้ แก่ สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นทังหมด
้
100% ทาการบินที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายการบินนกแอร์ ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้น 21.8% ทาการบินที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรื อ IATA ได้ สรุ ปปริ มาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของโลกในปี 2560
โดยรวมมีการขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกโดยเติบโต 7.6% ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10 ปี สาหรับการขนส่งสินค้ า และพัสดุ
ภัณฑ์มีการเติบโต 9% ซึง่ เป็ นการเติบโตสูงสุดตังแต่
้ ปี 2553 สาหรับในประเทศไทยการที่ภาครัฐดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
และส่งเสริ มการท่องเที่ยวประกอบกับการที่องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศหรื อ ICAO ได้ ประกาศปลดธงแดงให้ กับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยเพิ่มขึ ้น ภาพรวม
การท่องเที่ยวของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยกว่า 35.4 ล้ านคน
เพิ่มขึ ้น 8.9% จากปี ก่อน อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการบินต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของทัง้
สายการบินที่ให้ บริ การเต็มรูปแบบ สายการบินจากตะวันออกกลาง และสายการบินต้ นทุนต่า โดยเฉพาะการขยายตลาดการบินใน
ตลาดที่มีศกั ยภาพ ในปี 2560 การบินไทยได้ ดาเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือการสร้ างการเติบโตอย่างมีกาไรในระยะยาว
โดยได้ ดาเนินการตามกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. การพัฒนาเครื อข่ายการบินที่แข่งขันได้ และทากาไร และลดความซับซ้ อนของฝูงบิน
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้ างรายได้
3. การสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริ การ
4. การมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
5. การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยัง่ ยืนและพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม
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6. การบริ หารบริ ษัทในเครื อและกลุม่ ธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยัง่ ยืน
โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ได้ แก่ ปรับปรุงระบบบริ หารเครื อข่ายเส้ นทางบิน เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบิน
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมและปรับแบบเครื่ องบินในเส้ นทางต่างๆ เปิ ดเที่ยวบินใหม่และเพิ่มความถี่
เส้ นทางบินในเส้ นทางต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพฝูงบินและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้ วยการรับมอบเครื่ องบินแบบใหม่
รวมทังติ
้ ดตังบริ
้ การอินเทอร์ เน็ต Thai Sky Connect บนเครื่ องบินจานวน 22 ลา เสริ มสร้ างศักยภาพและปรับปรุ งเว็บไซต์เพื่อให้
การขายผ่านอินเทอร์ เน็ตมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ทาให้ ในปี ที่ผ่ านมารายได้ จากการขายบัตรโดยสารผ่านอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นถึง
22% เมื่อเทียบกับปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบและบูรณาการข้ อมูลการบริ การบนเครื่ องบินและภาคพื ้นแล้ วเสร็ จ เพื่อให้ การ
บริ การผู้โดยสารในทุกจุดบริ การเป็ นไปอย่างไร้ รอยต่อและสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างทันท่วงที ปรับปรุ งการให้ บริ การในชันหนึ
้ ่ง
(First Class) ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานใหม่ โดยปรับปรุ งอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกให้ เป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
รวมทังปรั
้ บเมนูอาหารและเครื่ องดื่มโดยมุง่ เน้ นคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดี สาหรับการให้ บริ การในชันธุ
้ รกิจ มีการปรับปรุ งอุปกรณ์
การบริ การอาหารและพัฒนาการให้ บริ การรู ปแบบใหม่เฉพาะรายบุคคล นอกจากนีย้ ังได้ มีการยกระดับบริ การพิเศษสาหรั บ
พระภิกษุสงฆ์และผู้โดยสารที่นงั่ รถเข็นเพื่อให้ ได้ รับความสะดวกสบายครบวงจร ตังแต่
้ เริ่ มสารองบัตรโดยสารจนเดินทางสูจ่ ดุ หมาย
ปรั บปรุ งกระบวนการการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพ มีผลผลิตสูงขึน้ มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีมาตรฐานในระดับสากลโดยได้
ดาเนินการจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนของฝ่ ายบริ การอุปกรณ์ภาคพื ้นและฝ่ ายบริ การลูกค้ าภาคพื ้น โดยมี
IATA เป็ นที่ปรึ กษาในการดาเนินการส่งผลให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายล่วงเวลาและค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นลดลง ลดขันตอนการท
้
างาน
พนักงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ หลากหลาย ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุและบริ การ ทัง้
วิธีการและกระบวนการจัดหาเพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง เกิดการแข่งขันด้ านราคาและโปร่ งใสโดยได้ เพิ่มโครงการนาร่ อง จากปี
2559 ได้ แก่ การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดหาที่พกั ให้ กบั นักบินและลูกเรื อขณะไปปฏิบตั ิการบิน และการจัดหาพัสดุขึ ้น
เครื่ อง บริ หารจัดการด้ านการเงินการบัญชีให้ มีประสิทธิภาพ เช่น บริ หารความเสี่ยงราคาน ้ามันอย่างคล่องตัวและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ราคาน ้ามันในตลาดโลกและดาเนินการบริ หารเงินสดและปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมผ่านเครื่ องมือทางการเงินให้ สอดคล้ องกับ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีมากกว่า 50 สกุลเงิน โดยยังคงมุ่งเน้ นการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมดุล
ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ลดลง 12% เงินกู้เฉลี่ยลดลง 9% และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ลดลง 0.46% บริ ษัทฯ
ดาเนินการขายอสังหาริ มทรัพย์ภายในประเทศที่ไม่มีความจาเป็ นในการถือครอง ปรับปรุ งการบริ การของการบินไทยและไทย
สมายล์ให้ บรู ณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ รอยต่อ ได้ แก่ ดาเนินการขายและทาการตลาดร่วมกัน เปลีย่ นระบบการสารองที่
นัง่ ของไทยสมายล์ให้ เป็ นระบบเดียวกับการบินไทย และย้ ายฐานการบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมาที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
ในปี 2560 การบินไทยขนส่งผู้โดยสารรวมกว่า 20 ล้ านคน คิดเป็ นอัตราการบรรทุกผู้โดยสารหรื อ Cabin Factor เฉลี่ย
79.2% สูงกว่าปี ก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 73.4% และสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยคิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดของสายการบินระหว่างประเทศที่
ให้ บริ การในประเทศไทย 21.5% และส่วนแบ่งการตลาด 18.6% ของสายการบินที่ให้ บริ การภายในประเทศ นอกจากนี ้ยังมีการ
ขนส่งสินค้ ากว่า 600,000 ตัน และอาหารขึ ้นเครื่ องที่ผลิตโดยครัวการบินกว่า 29 ล้ านชุด หรื อประมาณ 80,000 ชุดต่อวัน อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับความท้ าทายจากการแข่งขันที่รุนแรง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทังในประเทศและ
้
ทัว่ โลก ประกอบกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ใบพัดเครื่ องยนต์เกิดรอยร้ าว ส่งผลให้ สญ
ู เสียโอกาสในการหารายได้ ตามแผนที่วางไว้
และมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นในการซ่อมบารุ ง ซึ่งปั ญหาดังกล่าวได้ เกิดกับสายการบินทัว่ โลกเช่นกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาลังรวบรวมข้ อมูล
การสูญเสียรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเพื่อตรวจสอบกับผู้ให้ บริ การในการชดเชยค่าเสียหายให้ กับบริ ษัทฯ ต่อไป นอกจากนี ้
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บริ ษัทฯ ยังประสบกับปั ญหาราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงอากาศยานที่ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน โดยที่ราคาน ้ามันต่อบาร์ เรลปรับสูงขึ ้นถึง
24.2% ในขณะที่ปริ มาณการใช้ น ้ามันสูงขึ ้น 5.9% จากปริ มาณการผลิตที่สงู ขึ ้น 6.4% อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความ
เสีย่ งราคาน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวขึ ้นทาให้ ค่าใช้ จ่ายน ้ามันเพิ่มขึ ้นเพียง 10.8% จากการดาเนินงานที่กล่าวมา
ข้ างต้ นทาให้ ในปี 2560 การบินไทยมีรายได้ รวม 191,946,000,000 บาท เพิ่มขึ ้น 6.3% จากปี 2559 โดยบริ ษัทฯ มีกาไรจากการ
ดาเนินงาน 2,856,000,000 บาท ซึง่ ต่ากว่าปี ก่อน 29.8% ทังนี
้ ้เมื่อหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียวจานวน 4,170,000,000 บาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์และเครื่ องบินจานวน 3,191,000,000 บาท อีกทังมี
้ การขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งแต่เป็ น การตีค่าทางบัญชีอีก 1,581,000,000 บาท ส่งผลให้ ผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 2,072,000,000 บาท
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงนาม MOU กับกองทัพเรื อเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ ซ่อมบารุ งอากาศยานอู่ตะเภาหรื อ TG MRO
Campus ตามแผนพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรื อ EEC ปี 2560 - 2564 โดยศูนย์ซ่อมสามารถให้ บริ การ
ตังแต่
้ การซ่อมบารุงย่อยไปถึงการซ่อมบารุงใหญ่
ในปี ที่ผา่ นมาการบินไทยและไทยสมายล์ได้ ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศโดยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ ICAO ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ยังได้ ร่วมลงนามสัญญาความ
ร่ วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินรหัสร่ วมกับสายการบินบางกอกแอร์ เวย์เส้ นทางบินภายในประเทศ 10 เส้ นทาง และเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ 4 เส้ นทาง
ในปี 2560 การบินไทยได้ รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้ รางวัลอันดับ 1 สายการบินยอดเยี่ยม
จากสกายแทร็ กซ์ 3 รางวัลได้ แก่ สายการบินที่ให้ บริ การชันประหยั
้
ดยอดเยี่ยมของโลก สายการบินที่ให้ บริ การสปาเลานจ์ยอดเยี่ยม
ของโลก และสายการบินที่ให้ บริ การอาหารสาหรับชันประหยั
้
ดยอดเยี่ยม รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จาก TTG Travel Awards ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 10 รางวัล Adam Smith Award Asia 2017 ในด้ าน Best Risk Management
Solution จากนิตยสาร Treasury Today Asia และรางวัลยอดเยี่ยมอื่นๆ
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างองค์กรให้ มีธรรมาภิบ าลและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีสมกับนโยบายด้ านธรรมาภิบาลที่ว่า
สุจริ ต โปร่งใส เพื่อการบินไทยยัง่ ยืน โดยได้ จดั ให้ มีการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้มี สว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ าย ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบภายในองค์กรเรื่ อยมา ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศ
เจตจานงสุจริ ตในการบริ หารบริ ษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์ กรธรรมาภิบาลและความโปร่ งใส ในปี เดียวกันบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของกระทรวงคมนาคม และนางอุษณีย์ แสงสิงห์
แก้ ว รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผ้ ปู ระพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ประจาปี 2560 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทังยั
้ งได้ รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงคมนาคมให้ เป็ นคนต้ นแบบคมนาคมประจาปี 2560 อีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา
สูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ประเภทชมเชยอันดับ 1 จาก
ป.ป.ช. และเพื่อให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของคณะกรรมการ บริ ษัท ฯ จึงได้ แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อดาเนินการประกาศ
เจตนารมณ์การเข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อ CAC
ในปี 2561 การบินไทยได้ ทบทวนวิสยั ทัศน์เป็ นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีกาไร
อย่างยัง่ ยืน ให้ บริ การดีเลิศ ด้ วยเสน่ห์ความเป็ นไทย มีเป้าหมายเป็ นสายการบินชัน้ นาใน 5 อันดับแรกของโลกที่ลกู ค้ าพึงพอใจ
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สามารถแก้ ไขปั ญหาการขาดทุนสะสมได้ ภายในปี 2565 และขยายธุรกิจเป็ นกลุม่ ธุรกิจการบินของเอเชียที่เป็ นผู้นาในเรื่ องการ
ขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์ซ่อมบารุ งและศูนย์ขนส่งสินค้ าภายในปี 2570 โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้ อย่าง
ต่อเนื่องและจะยังคงดาเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือ การสร้ างการเติบโตอย่างมีกาไรในระยะยาวต่อเนื่องจากปี ก่อน โดย
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ 5 ข้ อ ได้ แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การเร่งทากาไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุม่ ธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้ างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้ กบั ลูกค้ า
กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทากาไรได้ ในระยะ
ยาว และมีความแข็งแกร่ งในทุกด้ าน บริ ษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจ บริ ษัทฯ จะมุ่งมัน่
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การและดาเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 นี ้ให้ สาเร็ จเพื่อปูทางสูอ่ นาคตให้ การบินไทย
(จบการนาเสนอวีดีทศั น์)
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามและอภิปราย ดังนี ้ ประการแรก ตนได้ พยายามติดต่อบริ ษัทฯ ทางโทรศัพ ท์หลาย
ครัง้ เพื่อแจ้ งให้ แก้ ไขปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าในเส้ นทางบินจากประเทศไทยถึงเซี่ยงไฮ้ และกวางเจา แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอฝาก
ให้ แก้ ไข นอกจากนี ้ ตนเห็นว่าในวีดีทศั น์นาเสนอแผนพัฒนาต่างๆ เกินความจริ ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผ้ โู ดยสารจานวนมากที่ใช้
บริ การการบินไทย เพราะราคาถูกเกินไป ประการที่สอง ตนมีข้อสังเกตว่าข้ าวที่นามาเลี ้ยงผู้ถือหุ้นในวันนี ้ไม่ใช่ข้าวหอมแต่เป็ นข้ าว
หอมเกรดต่า และปลามีแต่หนัง ตนเห็นว่าบริ ษัทฯ จัดอาหารที่ไม่มีคณ
ุ ภาพให้ ผ้ ถู ือหุ้น เพราะไม่เห็นความสาคัญ ของผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมต่อประเด็นดังกล่าว
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ซักถามและอภิปราย ดังนี ้ ประเด็นแรก ตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ควรมาจาก
พนักงานของการบินไทย สาหรับประเด็นนี ้ ตนได้ อภิปรายไว้ ตงแต่
ั ้ ปีที่ผา่ นมา จนกระทัง่ เวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี แล้ ว บริ ษัทฯ ก็ยงั
ไม่สามารถสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ และยังคงให้ ตาแหน่งอื่นรักษาการอยู่ ตนเห็นว่าบริ ษัทฯ ดาเนินการล่าช้ าเกินไป
ประเด็นที่ 2 ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ขาดทุนถึง 2,072 ล้ านบาท โดยขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดตังแต่
้ ปี 2551 ผู้ถือหุ้นไม่
เคยได้ รับเงินปั นผลมาตลอด 10 ปี ไม่แน่ใจว่าในอีก 20 ปี ข้างหน้ า บริ ษัทฯ จะสามารถทากาไรและจ่ายเงินปั นผลได้ หรื อไม่ และหุ้น
ของบริ ษัทฯ จะสามารถขายทากาไรหรื อไม่ ตนจึงขอฝากให้ คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อไป ประเด็นที่ 3 ตน
ได้ รับฟั งว่า สายการบินนกแอร์ มีผลการดาเนินงานขาดทุน การบินไทยก็มีผลการดาเนินงานขาดทุน แต่ตนไม่ได้ รับการรายงานว่า
สายการบินไทยสมายล์มีผลการดาเนินงานขาดทุนหรื อกาไร จึงขอให้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมทราบด้ วย
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นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนได้ อา่ นรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
ประจาปี 2560 ข้ อที่ 2 การดาเนินงาน การร้ องเรี ยน และการป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ ระบุว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริ ม
กิจการเพื่อสังคมให้ ความสาคัญกับปั ญหาการร้ องเรี ยนและป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ และในบรรทัดที่ 4 ของข้ อที่ 2 ระบุว่า ถ้ ามี
เหตุเคลือบแคลงสงสัยสามารถสอบถามได้ ตนจึงมีประเด็นสอบถาม โดยตนได้ ทาตามขันตอนของกระบวนการร้
้
องเรี ยนโดยผ่าน
สหภาพแรงงานแล้ ว ดังนี ้ ประเด็นแรก กรมศุลกากรจะดาเนินการปรับบริ ษัทฯ สาหรับกรณีที่บริ ษัทฯ สัง่ เนื ้อสัตว์ จากประเทศ
นิวซีแลนด์โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากกรมปศุสตั ว์ และสัง่ ไวน์หรื อเหล้ าจากต่างประเทศโดยไม่ได้ รั บอนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดย
ปรับเป็ นเงิน 2 เท่า ของราคาสินค้ าคิดเป็ นเงินประมาณ 1,200 ล้ านบาท รวมค่าปรับเป็ นเงินเกือบ 3,000 ล้ านบาท เป็ นความจริ ง
หรื อไม่ ทังนี
้ ้ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2553 โดยตนได้ ติดตามเรื่ องดังกล่าวมานาน แต่ได้ รับชี ้แจงจากฝ่ ายกฎหมายเพียง
ว่า เรื่ องดังกล่าวไม่มีการทุจริ ต นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม อธิบดีกรมศุลกากรได้ เชิญรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ไป
ที่กรมศุลกากร ตนทราบมาว่ามีผ้ ไู ปเข้ าร่ วมหารื อทังสิ
้ ้น 8 ท่าน จึงขอสอบถามว่าผลการหารื อมีข้อสรุ ปหรื อทางออกอย่างไร ทังนี
้ ้
ตนไม่ได้ ต้องการให้ การบินไทยเสียค่าใช้ จ่าย แต่ตนขอให้ ชี ้แจงเหตุผลที่กรมศุลกากรกล่าวหาบริ ษัทฯ เป็ นคดี และขอให้ ชี ้แจงความ
คืบหน้ าของคดี ประเด็นที่ 2 ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม ข้ อที่ 4 การส่งเสริ มกิจการเพื่อ
สังคม บริ ษัทฯ บริ จาคเงินจานวน 21 ล้ านบาท ให้ กบั สมาคมส่งเสริ มอาชีพคนพิการ ตนขอสอบถามว่าเป็ นความจริ งหรื อไม่ ทังนี
้ ้
ตนเห็นว่าการช่วยสังคมเป็ นสิ่งที่ดีและตนเห็นด้ วย ที่ผ่านมาการบินไทยได้ ช่วยเหลือสังคมมาตลอด อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่
บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน ตนเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรให้ ความช่วยเหลือเท่าที่พอสมควร ดังเช่นอดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ของบริ ษัทฯ ท่านหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรี กระทรวงการคมนาคมขอรับบริ จาคสาหรับโครงการใหญ่โครงการหนึ่ง ทอท. และบริ ษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จากัด บริ จาคเงินเป็ นจานวนหลักสิบล้ าน แต่ท่านอดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ ในปี นนั ้
บริ จาคเพียง 1 ล้ านบาท เท่านัน้ ประเด็นสุดท้ าย เรื่ องกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งได้ มีการร้ องเรี ยนไปยังประธานกรรมการบริ ษัทฯ
แล้ ว กรณีที่มีพนักงานการบินไทยลาออกประมาณ 500 คน โดยบริ ษัทฯ ได้ สง่ เงินสมทบตามกฎหมาย แต่เมื่อพนักงานลาออกแล้ ว
ไม่ได้ รับเงินจานวนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ตนเข้ าใจว่าเป็ นไปตามข้ อบังคับของกองทุน อย่างไรก็ตาม ข้ อบังคับของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ของการบินไทยไม่เหมือนกับของรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งจะเก็บไว้ จนกระทัง่ พนักงานเกษี ยณ จึงจะจ่ายให้ พนักงาน ตนทราบเรื่ องนี ้ดี
เพราะตนเป็ นประธานเร่ งรัดหนี ส้ ินของสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยมาเป็ นเวลา 3 ปี 6 เดือน พนักงานการบินไทยไม่อยาก
ลาออก อัน จะเป็ นผลให้ เสียสิทธิ ในเงิ นสมทบ เพราะที่ผ่านมาเกื อบ 10 ปี พนักงานแทบไม่มีโบนัสและเงิ นเดือนขึน้ น้ อยมาก
พนักงานที่ลาออกนันก็
้ เพื่อนาเงินมาชาระหนี ้ของสหกรณ์ ตนทราบว่าคณะกรรมการ และผู้บริ หารก็เป็ นกรรมการของกองทุน จึง
ขอให้ คณะกรรมการ และผู้บริ หารรับไปพิจารณาว่านโยบายเงินสมทบของบริ ษัทฯ ควรจะเก็บไว้ ให้ พนักงานเมื่อเกษี ยณ สาหรับ
พนักงานที่ลาออกไปแล้ วให้ พิจารณาดาเนินการต่อไป
ประธาน กล่าวว่าจะตอบทุกคาถามที่มีผ้ ูซักถาม โดยจะตอบคาถามที่ เกี่ ยวข้ องกับวาระนีก้ ่ อน สาหรั บคาถามที่ไม่
เกี่ยวข้ องจะตอบชี ้แจงในวาระที่ 10 ต่อไป
พันตารวจเอก เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ซักถามและอภิปราย ดังนี ้ ประเด็นแรก ในปี ที่ผ่านมาตนได้ ตงข้
ั ้ อสังเกต
เกี่ยวกับข้ อสงสัยที่ยงั คงคลุมเครื อเกี่ยวกับตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตนเห็นว่าประเด็นดังกล่าวสาคัญต่อการบินไทยเป็ น
อย่างยิ่ง ทังในด้
้ านขวัญกาลังใจและความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเป็ นสัญลักษณ์ของธุรกิจในนามของ
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ประเทศไทย จึงขอให้ ประธานชีแ้ จงให้ ที่ประชุมและสังคมทราบ ประเด็นที่สอง ผลการดาเนิน งานของบริ ษัทฯ ตนเห็นว่าผู้ถือหุ้น
หลายท่านอาจจะมีข้อมูลมากกว่าคณะกรรมการ เพราะกรรมการมีการหมุนเวียนเข้ ามาตามวาระการดารงตาแหน่ง ตนถือหุ้นการ
บินไทยมาตังแต่
้ ขาย IPO ในราคา 60 บาท ทังนี
้ ้ ตนมองธุรกิจของการบินไทยในลักษณะของ MBO กล่าวคือ บริ ษัทฯ จะต้ องมี
วัตถุประสงค์ ชัดเจนว่ามุ่งหวัง แต่ผลกาไรอย่างเดียวหรื อไม่ สาหรั บคนที่เรี ย นเศรษฐศาสตร์ ย่อ มเข้ าใจว่ากิ จการที่ ให้ บริ การ
สาธารณะย่อมไม่มงุ่ หวังกาไร เช่น รัชกาลที่ 5 ทรงสร้ างสาธารณะประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นรถไฟ ไฟฟ้า และประปา ให้ ประชาชนได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และยังทรงคานึงถึงรายได้ ที่จะใช้ ประคองกิจการสาธารณะดังกล่าว จึงได้ พระราชทานที่ดินไว้ ให้ หาผลประโยชน์
ตอบแทน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยอยู่ในระดับสากล และเป็ นที่ร้ ู จักของต่างประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยเริ่ มมี
ความสามารถเรี ยนรู้การบินพาณิชย์ และได้ ร่วมศึกษากับ SAS เพื่อเปิ ดสายการบินระหว่างประเทศ จนกระทัง่ มีการนาหุ้นของการ
บินไทยเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปและซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ มี ประชาชนให้ ความสนใจจานวนมาก ตนได้ ติดตามการ
ดาเนินงานของการบินไทยในรอบ 10 ปี ย้อนหลังพบว่าบริ ษัทฯ มีกาไร 4 ปี และอีก 5 ปี มีผลการดาเนินงานขาดทุนจนถึงรอบปี ที่
แล้ วทราบว่าขาดทุนถึง 2,000 กว่าล้ านบาท บริ ษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่องและเข้ าแผนฟื น้ ฟูตามระยะ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร เพราะไม่
สามารถดารงตาแหน่งต่อไปได้ ตนเห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่เปิ ดรับฟั งเหตุผล และไม่ปรับปรุ ง ในที่สดุ บริ ษัทฯ ก็จะล้ มละลาย เพราะขณะนี ้
Debt to Equity เกิน 7 แล้ ว พนักงานจานวน 25,000 คน จะตกงาน ตนไม่ต้องการให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ตนทราบข่าวที่ไม่
เป็ นทางการว่ามีการคาดการณ์ผลการดาเนินการปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีกาไร 4,000 – 5,000 ล้ านบาท ตนคาดหวังว่าบริ ษัทฯ จะมี
การลงทุนในอนาคตหรื อได้ เริ่ มลงทุนแล้ ว เช่น ในวีดีทศั น์รายงานกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 มีการกล่าวถึงโครงการศูนย์
ซ่อมบารุ งอากาศยานอู่ตะเภาว่าบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนและวางแผนที่ศนู ย์กลาง (Hub) ของเอเชีย ตนมีข้อสอบถามว่าบริ ษัทฯ ใช้ เงิน
ลงทุนไปแล้ วเท่าไร และจะต้ องใช้ อีกเท่าไร ตนเห็นว่าคณะกรรมการควรจะรั บฟั ง และเชื่ อข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น เพราะจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ อย่างยิ่ง และบริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องจ้ างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เพราะผู้ถือหุ้นมีความรู้ หลากหลายต่างกัน
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงควรตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นหรื อธุรกิจที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งใดที่ ก่อให้ เกิดประโยชน์เป็ นเรื่ องที่
บริ ษัทฯ จะต้ องมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทังนี
้ ้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ภาคภูมิใจที่การบินไทยมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทังในธุ
้ รกิจทางอากาศ
และภาคพื ้นดิน ครัวการบินของการบินไทยมีชื่อเสียงมาก และผลการดาเนินงานมีกาไรมาตลอด แต่บริ ษัทฯ กลับละเลย ไม่เคยมีแผน
ขยายธุรกิจในส่วนนี ้ แต่ปัจจุบนั ปรากฏว่าอันดับของการบินไทยตกต่าลง และสายการบินแอร์ เอเชียขึ ้นไปอยูใ่ นอันดับที่ดีกว่าแล้ ว
ประธาน กล่าวว่าผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่ดี แต่ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอภิปรายอย่างกระชับ เพื่อให้ โอกาสผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้
อภิปรายด้ วย ส่วนเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ ในวาระที่ 10
นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้ ประการแรก จากรายงานประจาปี
ตนเห็นว่าบริ ษัทฯ มีพฒ
ั นาการของการประกอบการดีขึ ้นหลายอย่าง ไม่ว่าด้ านรายได้ จานวนเที่ยวบิน และจานวนผู้โดยสาร ซึ่ง
แสดงว่าบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ยงั พอมีกาไรอยู่ แม้ ว่าโดยรวมยังคงขาดทุนก็ตาม ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาสาเหตุ แล้ วจะพบว่า
บริ ษัทฯ ขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ตนจึงขอเสนอให้ คณะกรรมการดูแลเรื่ องการป้องกันความเสี่ยงให้ ดีขึ ้น และควบคุม
ค่าใช้ จ่าย ซึง่ ตนเห็นว่ายังเป็ นจานวนที่สงู และน่าจะควบคุมให้ ลดลงได้ นอกจากนี ้ ตนขอให้ กาลังใจคณะกรรมการทุกท่านในการ
ทางานต่อไป
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นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ ผู้ถื อหุ้น กล่า วว่าตนมี ข้อ ซัก ถามและเสนอแนะ ดังนี ้ ประการแรก ขณะนีป้ ระเทศไทย
โดยเฉพาะรัฐบาลและองค์กรต่างๆ มีการจัดประชุมนานาชาติบอ่ ยครัง้ การบินไทยเคยติดต่อหน่วยงานที่จดั การประชุมต่างๆ เพื่อ
เสนอบริ การพิเศษให้ กบั ผู้ที่มาเข้ าร่วมการประชุมในประเทศไทยหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น สายการบินของประเทศสิงคโปร์ หรื อประเทศ
อินเดียจะมีบริ การพิเศษให้ ผ้ ทู ี่มาเข้ าร่ วมการประชุม ประการที่ 2 เกี่ยวกับครัวการบิน ปั จจุบนั มีเคาน์เตอร์ ขายเครื่ องดื่มและขนม
ของการบินไทย ซึ่งตนเคยใช้ บริ การหลายที่ ตนเสนอให้ บริ ษัทฯ ปรับปรุ งบุคลากร เนี่องจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันกับเซเว่น
อีเลฟเว่นได้ เพราะการบริ การของบุคลากรของบริ ษัทฯ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากพนักงานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า นอกจากนี ้
ที่ตงของเคาน์
ั้
เตอร์ ขายเครื่ องดื่มและขนมของการบินไทยอยูใ่ นทาเลที่ไม่เหมาะสม อาทิ ที่อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ เคาน์เตอร์ ของการ
บินไทยตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่ไม่มีคนไม่พลุกพล่าน เดิมเคาน์เตอร์ ของการบินไทยตังอยู
้ ่บริ เวณโรงพยาบาลราชวิถี ส่งผลให้ ขายดีมาก
แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีการย้ ายที่ตงั ้ ทาให้ ขายไม่ดี ทังนี
้ ้ ตนทางานกับภาคเอกชนบ่อยครัง้ จึงได้ รับความเห็นว่าปั จจุบนั อาหาร
และขนมของการบินไทยไม่อร่อยเหมือนของผู้ประกอบการรายอื่น หากการบินไทยสามารถขยายเคาน์เตอร์ ได้ มากขึ ้น ครัวการบิน
ไทยจะเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น ตนจึงขอฝากให้ บริ ษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพต่อไป
นายสมชัย ชัยสิทธิ์ วรกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากการติดตามการดาเนินงานของการบินไทยพบว่าปั ญหาหลักของการ
บินไทย คือ การบริ หารความเสีย่ งค่อนข้ างล้ มเหลว โดย 3 ปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ขาดทุนค่าน ้ามันเป็ นเงินหลายพันล้ านบาท รอบปี ที่ผา่ น
มาบริ ษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเงินจานวนประมาณ 1,500 -1,600 ล้ านบาท ตนจึงเห็นว่า ระบบบริ หารความเสี่ยงที่
บริ ษัทฯ ใช้ อยู่ปัจจุบนั ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพ ตนเสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ว่าจ้ างผู้ที่มีความสามารถสูงในด้ านการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยสามารถหาได้ จากกลุม่ ผู้ซื ้อขายอนุพนั ธ์ ในตลาด TFEX ในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ อาจปรึ กษากับ
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ เพื่อหาผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการซื ้อขายอนุพนั ธ์ ในตลาด TFEX ก็ได้ ตนเชื่อว่าเป็ นปั ญหาที่แก้ ไข
ได้ จึงขอให้ ประธานและคณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ทังนี
้ ้ การบริ หารงานโดยส่วนรวมตนเห็นว่าอยูใ่ นระดับพอใช้
นายดารงค์ ไวยคณี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนได้ พิจารณางบการเงินย้ อนหลังแล้ วพบว่าสาเหตุที่ทาให้ การบินไทยขาดทุนเป็ น
เหตุเดิมๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายท่านได้ อภิปรายอยู่เสมอ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไข ประการแรก คือ ราคาน ้ามัน เนื่องจากการบินไทยทา
ประกันความเสีย่ ง (Hedging) ไว้ โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นไปตามหลักสากล ตนขอเสนอแนะว่าบริ ษัทฯ ควรทาประกันความเสี่ยงเอง
โดยตังงบประมาณส
้
าหรับปี ไว้ เช่น ตังงบประมาณ
้
100 เหรี ยญต่อบาร์ เรล โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลการใช้ น ้ามันในแต่ละปี ของบริ ษัทฯ
หากบริ ษัทฯ ใช้ น ้ามันน้ อย เงินที่เหลือย่อมเป็ นกาไรของบริ ษัทฯ แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ เสียเงินให้ กบั นักเก็งกาไรต่างชาติ ตนเห็นว่า
บริ ษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงการดาเนินการในเรื่ องนี ้ ประการที่สอง การขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สิน เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
อากาศยานที่จอดทิ ้งโดยไม่ใช้ หาประโยชน์ ตนเห็นว่าแม้ จะขายได้ ราคาถูกก็ควรขาย และไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่สามารถ
ขายได้ ประการที่สาม การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ตนเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่นา่ แปลกใจที่บริ ษัทฯ ซึ่งดาเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ
และใช้ เงินตราแลกเปลีย่ นต่างประเทศเป็ นหลัก แต่กลับขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ตนจึงขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ
ดาเนินการด้ านการบริ หารความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ ทังนี
้ ้ ตนเคยเข้ าร่ วมประชุมกับฝ่ ายบริ หาร และได้ รับการชี ้แจงว่า
บริ ษัทฯ ใช้ เงินสกุลเดียว โดยเอาบัญชีมารวมกัน ซึ่งตนเห็นว่าการใช้ เงินสกุลเดียวมีความเสี่ยงสูง ประการที่สี่ คือ งบการเงินของ
การบินไทย และงบการเงินรวม ซึง่ รวมบริ ษัทย่อยเข้ ามาด้ วย ปรากฏว่าตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา การบินไทยมีกาไร แต่บริ ษัทย่อยมี
ผลการดาเนินงานขาดทุน ส่งผลให้ บริ ษั ทฯ ขาดทุน สาเหตุหลักมาจากไทยสมายล์ ซึ่งตนทราบมาว่าไทยสมายล์ขาดทุนสะสม
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ประมาณ 8,000 กว่าล้ านบาท และเป็ นหนี ้การบินไทย 6,000 กว่าล้ านบาท การบินไทยถือหุ้นในไทยสมายล์ร้อยละ 100 และยัง
รับประกันรายได้ ให้ กบั ไทยสมายล์ร้อยละ 90 แต่ไทยสมายล์ก็ยงั มีผลการดาเนินงานขาดทุน คณะกรรมการและผู้บริ หารซึ่งบริ หาร
เป็ นเหตุให้ ขาดทุนซ ้าซาก กลับไม่มีบทลงโทษใดๆ และยังไม่มีการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงต่อ ป.ป.ช. ต่อประเด็นที่ตนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการจัดซื ้อน ้า
ดื่มยี่ห้อออร่ าเพื่อให้ บริ การบนเครื่ องบินแทนการใช้ น ้าดื่มของการบินไทย ว่าน ้าดื่มยี่ห้อออร่ าปริ มาณ 330 มิลลิลิตร ราคา 2.30
บาท ในขณะที่ขวดน ้าดื่มของการบินไทยปริ มาณ 500 มิลลิลติ ร หากบริ ษัทฯ ว่าจ้ างออร่ าผลิตจะเป็ นราคาขวดละ 3.50 บาท เมื่อ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ขวดขนาด 330 มิลลิลิตร ราคา 2.30 บาท ขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จึงราคาขวดละ 3.50 บาท แต่
บริ ษัทฯ กลับทาเองในราคาขวดละ 4.70 บาท ทังนี
้ ้ ตนไม่ทราบว่าราคา 4.70 บาทต่อขวดนี ้รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเครื่ องมือ
อุปกรณ์ แล้ วหรื อไม่ หากบริ ษัทฯ ผลิตน ้าดื่มเองเป็ นเวลา 1 ปี จานวน 10 ล้ านขวด บริ ษัทฯ จะเสียเงินหลายล้ านบาท ตนเห็นว่า
บริ ษัทฯ สามารถว่าจ้ างออร่ าผลิตโดยติดฉลากของการบินไทย เพื่อเป็ นการโฆษณาบริ ษัทฯ ได้ ตนจึงขอให้ ชีแ้ จงในประเด็น
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้ สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ตนรู้ สกึ สะเทือน
ใจเนื่องจากปั ญหาซ ้าซากของการบินไทย ตนเห็นว่ารักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่มีหน้ าที่แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น แม้ จะเป็ น
เพียงรักษาการก็ตาม สาหรับภาพสะท้ อนที่ปรากฏในวันนี ้ คณะกรรมการถูกซักถามในประเด็นการขาดทุนซ ้าซาก การทาประกัน
ความเสีย่ งราคาน ้ามัน คณะกรรมการและผู้บริ หารควรจะชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่ตงค
ั ้ าถาม และไม่ละเลยปั ญหาโดยไม่ตอบคาถามของ
ผู้ถือหุ้น ตนและผู้ถือหุ้นการบินไทยมีความภาคภูมิใจในการบินไทยซึ่งเป็ นสายการบินแห่งชาติ และคาดหวังที่จะเห็นการบินไทย
โดดเด่นในด้ านการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว และจะภูมิใจมากยิ่งขึ ้น หากการบินไทยสามารถเป็ นสายการบินอันดับ 1 ของ
โลก ตนเห็นว่าเราควรให้ กาลังใจกันและกัน สาหรับคณะกรรมการบริ หาร ตนหวังที่จะเห็นการแก้ ปัญหา เรื่ อง ความรักในองค์กร
คณะกรรมการบริ หารควรจะคานึงถึงเงินเดือนที่ได้ รับว่าเป็ นภาระความรับผิดชอบที่ต้องใช้ กาลังและความสามารถในการทางาน
ทังนี
้ ้ ตนเชื่อและมัน่ ใจว่าคณะกรรมการของการบินไทยมีความสามารถ สาหรับปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ ากว่ากาหนด หรื ออาหาร
รสชาติไม่อร่ อยนันเป็
้ นปั ญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งสามารถแก้ ไขได้ แต่ตนเห็นว่าปั ญหาที่สาคัญ คือ บริ ษัทฯ จะเชื่อมสัมพันธ์ กับนัก
ลงทุนอย่างไรไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ประชุมยาวนานถึง 20.00 น. โดยที่คณะกรรมการฟั งปั ญหาที่ผ้ ถู ือหุ้นอภิปรายแล้ วไม่นาไปแก้ ไข
ปรับปรุง ตนขอให้ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และสหภาพของการบินไทยช่วยกัน นาประเด็นปั ญหาต่างๆ เข้ าไปถกเถียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการ สุดท้ าย ตนคาดหวังว่าในปี ถดั ไปทุกคนจะได้ เห็นภาพผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมการบินไทย ไม่มีการกล่าวต่อ
ว่าหรื อทวงถามสัญญา ตนขอให้ กาลังใจผู้บริ หารทุกท่าน และพนักงานทุกคน สายการบินแห่งชาติเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนภูมิใจมาตลอด มี
ความภูมิใจเมื่อเดินทางด้ วยการบินไทย และมีความสุขเมื่อได้ สื่อสารกับพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินด้ วยภาษาไทย ถึงแม้ ราคา
หุ้นจะไม่ขึ ้นก็ตาม
นายพันธ์ยศ เจนหัตถ์คณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนได้ รับฟั งผู้ถือหุ้นอภิปรายเรื่ องต่างๆ ตนมีความเข้ าใจและเห็นใจ แต่
ด้ วยสภาพอากาศในวันนี ้ไม่เอื ้ออานวย ตนจึงขอให้ ดาเนินการวาระการประชุมต่อไป หากผู้ถือหุ้นประสงค์สอบถามเพิ่มเติมขอให้
อภิปรายกันในภายหลัง ตนขอให้ ผ้ อู ภิปรายทุกท่านรักษาเวลาด้ วย
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ประธาน กล่าวว่า ฝ่ ายบริ หารจะตอบปั ญหาที่ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในประเด็นทังหมด
้
ซึ่งได้ แก่ประเด็นปั ญหาดังต่อไปนี ้ การติดต่อ
Call Center เที่ยวบินล่าช้ ากว่ากาหนด การบริ หารงานขาดทุน การบริ หารงานของบริ ษัทย่อย การจัดประชุมนานาชาติ ครัวการบิน
การบริ หารความเสี่ยงทังประเด็
้
นอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน ้ามัน และประเด็นการจัดซื ้อน ้าดื่มเพื่อให้ บริ การบนเครื่ องบิน สาหรับใน
วาระนี ้จะตอบคาถามในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประกอบการ และรายงานกิจการของบริ ษัทฯ ส่วนประเด็นอื่นๆ จะตอบชี ้แจงในวาระที่ 10
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อ Call Center ขอให้ รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อว่า ในบางครัง้ สายการบินอาจประสบเหตุจาเป็ นที่สง่ ผลให้ เที่ยวบินล่าช้ า
กว่ากาหนด ทังนี
้ ้ Call Center ของบริ ษัทฯ มีมาตรการที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ลา่ ช้ ากว่ากาหนด
Call Center ของบริ ษัทฯ จะติดต่อผู้โดยสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงการเดินทาง โดยเฉพาะในประเทศไทยในช่วง 2 - 3 ปี ที่
ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาบริ การ Call Center โดยใช้ บริ ษัทชันน
้ าของประเทศ 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ สามารถ และบริ ษัท ทรู จากการจัดอันดับในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผา่ นมา การบินไทยได้ คะแนนในส่วน Call
Center ในระดับที่สงู มาก บริ ษัทฯ เชื่อว่าสามารถดูแลผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ลา่ ช้ ากว่ากาหนดส่วนใหญ่ได้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตาม
สาหรับผู้โดยสารบางท่านที่ไม่ได้ ระบุข้อมูลการติดต่อเอาไว้ ในเวลาที่ทาการสารองที่นงั่ หรื อเวลาที่ออกบัตรโดยส าร ก็จะทาให้
บริ ษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารท่านดังกล่าวได้
ประธาน ขอให้ ผ้ อู านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบินเป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาความล่าช้ าของเที่ยวบิน
นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรื องศรี ฝ่ ายบริ หารฯ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ ไม่ได้ นิ่งนอนใจต่อปั ญหาความล่าช้ าของเที่ยวบิน
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบัน การจราจรทางอากาศในแต่ละท่าอากาศยานมี จานวนมากขึน้ โดยเฉพาะที่ ท่าอากาศยานในประเทศจี น มี
การจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเซี่ยงไฮ้ และกวางเจา ทัง้ สองท่าอากาศยานมีปริ มาณการจราจรหนาแน่นมาก
เที่ยวบินของบริ ษัทฯ มีรายงานว่ าเกิดความล่าช้ า ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ วพบว่า นอกจากการบินไทยแล้ ว สายการบินอื่นก็เกิด
ความล่าช้ าเช่นกัน สาเหตุเนื่องมาจากปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ สาเหตุอีกประการที่ก่อให้ เกิ ดความล่าช้ าของ
เที่ยวบิน คือ การขัดข้ องทางเทคนิคบางประการ ซึ่งเป็ นเหตุสดุ วิสัย ทังนี
้ ้ หากเครื่ องบินมีความพร้ อม นักบินทุกท่านและพนักงาน
ทุกคนพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานพาผู้โดยสารเดินทางให้ ถึงที่หมายตามกาหนดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ตนต้ องขอ
อภัยผู้ถือหุ้นและผู้โดยสารทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี ้ และขอยืนยันว่าการบินไทยพร้ อมที่จะเดินทางให้ ได้ ตามกาหนดเวลา อย่างไรก็
ตาม ตนจะรับประเด็นปั ญหาดังกล่าวไปศึกษาข้ อมูลและดาเนินการแก้ ไขต่อไป
ประธาน ขอให้ รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดประชุม
นานาชาติ และขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริ การการบิน และรักษาการกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ การอุปกรณ์
ภาคพื ้นเป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับครัวการบิน
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นายวิวัฒ น์ ปิ ย ะวิ โรจน์ ฝ่ ายบริ ห ารฯ ชี แ้ จงว่า บริ ษัท ฯ มีการจัด งานระดับนานาชาติ เป็ น ประจาทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลาดของการบินไทยร้ อยละ 70 อยูใ่ นต่างประเทศ ตัวอย่างงานในต่างประเทศ เช่น งาน ITB Berlin จัดขึ ้นที่ประเทศ
เยอรมันในเดือนที่ผา่ นมา ถือเป็ น Travel Fair ขนาดใหญ่ระดับโลกในด้ านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคพื ้นยุโรป การบินไทยและ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ไปจัดซุ้มในงานเพื่อประชาสัมพันธ์ บริ ษัทฯ และการท่องเที่ยวในประเทศไทย งาน World Travel
Mart จัดขึ ้นที่ประเทศอังกฤษในช่วงต้ นปี การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ไปจัดซุ้มขนาดใหญ่ในงาน เพื่อส่งเสริ ม
และดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากภาคพื ้นยุโรปซึง่ เป็ นตลาดขนาดใหญ่แล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีการจัดแสดงซุ้มท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
อีกด้ วย โดยตลาดที่สาคัญของบริ ษัทฯ คือ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเกาหลี และประเทศจีน บริ ษัทฯ ได้ ร่วมออกงานประชาสัมพันธ์
อย่างสม่าเสมอ สาหรับงานในประเทศ ส่วนใหญ่การบินไทยร่ วมจัดกับ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานสาคัญที่ดาเนินการจัด Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions (MICE) และการประชุม
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี ้ การบินไทยยังร่ วมจัดกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในเดือนมิถนุ ายนจะมี
การจัดงาน International Congress of Asian Society of Toxicology ครัง้ ที่ 8 เป็ นงานด้ านวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ ้นที่พทั ยาซึ่งใกล้
กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การบินไทยจึงถือเป็ นสายการบินหลักในการจัดงาน นอกจากนี ้ ในเดือนพฤศจิกายนจะมีการจัดงาน
15th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics โดยถือเป็ นอีกงานหนึ่งที่การบินไทยได้ เข้ าร่ วม
เป็ นผู้สนับสนุน (Sponsor) สาหรับด้ านการจัดการท่องเที่ยวและงานด้ านวิทยาศาสตร์
นางภัครา เรื องสิรเดโช ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงว่า ประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตงเคาน์
ั้
เตอร์ จาหน่ายสินค้ าครั วการบิน ที่ตงั ้
เคาน์เตอร์ บริ เวณโรงพยาบาลราชวิถี และบริ เวณโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่ขายดีมาก บริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ พื ้นที่
ดังกล่าว แต่บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ สาหรับประเด็นคุณภาพอาหาร ด้ านการปรั บปรุ งด้ านวัตถุดิบ บริ ษัทฯ มี
กระบวนการประเมินคุณภาพ การจัดสรรและคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ ด้ านการปรุ งอาหาร บริ ษัทฯ มีสตู รการผลิต การควบคุม การชัง่
ตวงวัดส่วนประกอบให้ เป็ นไปตามสูตรที่กาหนด โดยควบคุมทังระยะเวลา
้
และอุณหภูมิในการประกอบอาหารทุกขันตอนให้
้
เป็ นไป
ตามมาตรฐานระบบ HACCP ซึง่ เป็ นระบบมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ ครัวการบินของบริ ษัทฯ มีพ่อครัว (Chef) ที่ชานาญการด้ าน
การผลิตอาหารต้ นตารับของแต่ละประเทศ ได้ แก่ อินเดีย ญี่ ปนุ่ จีน ไทย และยุโรป รวมไปถึงขนมหวาน และขนมอบต่างๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี ้ ยังมีอาหารฮาลาล ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบและเป็ นที่ยอมรับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบอาหาร
ต่างๆ รวมทังการพั
้
ฒนาด้ านอาหารไทยอยู่เสมอ อาหารสารับที่ให้ บริ การบนเครื่ องบินทังในชั
้ นหนึ
้ ่ง (First Class) และชันธุ
้ รกิจ
(Business Class) ของบริ ษัทฯ ได้ รับความนิยมจากผู้โดยสารเป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้ ในเที่ยวบินขากลับจากปารี สมายัง
กรุ งเทพมหานคร บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีพ่อครัว และ Michelin Star Chef ให้ บริ การบนเครื่ องบิน การบินไทยไม่ได้ หยุดปรับปรุ งการ
บริ การด้ านอาหาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอน้ อมรับทุกข้ อเสนอแนะจากผู้โดยสารและผู้ถือหุ้น
ประธาน ขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีเป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่ องการขาดทุน
ต่อเนื่อง และเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งของราคาน ้ามันและอัตราแลกเปลีย่ น
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงว่า ประเด็นแรก เรื่ องการบริ หารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน การ
บินไทยไม่ได้ ใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเป็ นเงินเพียงสกุลเดียว เดิมการบินไทยใช้ เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ สกุลเงินยูโร และสกุเงินเยน ทังนี
้ ้ เมื่อ
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2 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างเงินกู้ โดยบริ ษัทฯ จะไม่ก้ เู งินเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงิ น
สกุลดอลลาร์ สหรัฐจานวนมาก คือ ค่าน ้ามัน ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ มีเงินดอลลาร์ สหรัฐสาหรับชาระคืนเงินกู้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเริ่ ม
เปลีย่ นสกุลเงินที่ก้ จู ากดอลลาร์ สหรัฐเป็ นฟรังก์สวิสตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 บริ ษัทฯ จึงมีการใช้ เงินสกุลฟ
รั งก์ สวิสเพิ่มขึน้ อีกสกุลหนึ่ง สาหรั บสาเหตุของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายสกุลเงิ นแบบสมดุล
กล่าวคือ หากบริ ษัทฯ มีรายรับเป็ นเงินสกุลใด บริ ษัทฯ ก็จะชาระคืนเงินกู้ด้วยเงินสกุลนันๆ
้ โดยไม่แปลงเป็ นเงินสกุลอื่น เช่น กรณีที่
บริ ษัทฯ มีรายรับเป็ นเงินบาท บริ ษัทฯ ก็จะกู้เงินบาท เพื่อจะได้ ชาระคืนเงินกู้ด้วยเงินบาท โดยไม่ต้องมีการแปลงสกุลเงิน หรื อกรณี
ที่บริ ษัทฯ มีรายรับเป็ นเงินสกุลยูโร บริ ษัทฯ ก็จะกู้เงินสกุลยูโร และนาเงินสกุลยูโรชาระคืนเงินกู้ที่เป็ นเงินสกุลยูโร เพราะฉะนั น้
บริ ษัทฯ ก็จะไม่มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ก้ เู งิน ระยะสันเพี
้ ยงระยะเวลา 1 เดือน
หรื อ 1 ไตรมาส บริ ษัทฯ กู้เงินระยะยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ในเวลาที่บริ ษัทฯ ปิ ดบัญชีในแต่ละปี จะต้ องมีการตีมลู ค่าเงินสกุล
อื่นเทียบกับเงินบาทเพื่อให้ เห็นว่ามีกาไรหรื อขาดทุนในแต่ละงวดบัญชี ทังนี
้ ้ ผลกาไรหรื อขาดทุนดังกล่าวเป็ นผลกาไรหรื อขาดทุนที่
ยังไม่มีการรับรู้ จริ ง เมื่อบริ ษัทฯ รับเงินยูโรเข้ ามา บริ ษัทฯ ก็จะชาระคืนเงินกู้ด้วยเงินยูโร เป็ นการชาระเงินกู้ด้วยสกุลเงินเดี ยวกัน
กรณีดงั กล่าวเป็ นข้ อแตกต่างจากหลายบริ ษัทในประเทศที่เคยล้ มละลายหรื อปิ ดกิจการไป เนื่องจากมีรายรับเป็ นเงินบาท แต่ก้ เู งิน
เป็ นดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ทาให้ ต้องมีการแปลงสกุลเงิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ที่เรี ยกว่า IFRS 9 มาใช้ โดยจะมีการทา Hedge Accounting ซึ่งจะส่งผลให้ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชี
ลดลง ทังนี
้ ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่จะเริ่ มใช้ ในปี 2562
สาหรับประเด็นเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงของราคาน ้ามันนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ไม่มีการสูญเสียจากการทาประกัน
ความเสี่ยง (Hedging) ทั ้งนี ้ ในปี 2559 และ 2558 มีการสูญเสียจากการการทาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน (Hedging) สูง
มาก เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการทา Collar ไว้ ในระดับสูง และราคาน ้ามันปรับลดลงอย่างมาก สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯ ทาประกัน
ความเสีย่ งราคาน ้ามันไว้ ที่ 43 – 58 ดอลลาร์ สหรัฐ โดยการขาดทุนจะเกิดขึ ้นในกรณีที่ราคาน ้ามันลดลงต่ากว่า 43 ดอลลาร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ ปี ที่ผ่านมาราคาน ้ามันไม่เคยลดลงจนต่ากว่า 43 ดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่ขาดทุนจากการทาประกันความเสี่ยง
ราคาน ้ามัน ทังนี
้ ้ การทาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันไม่ใช่การเก็งกาไร หรื อเป็ นการคาดหวังกาไร หรื อป้องกันการขาดทุน แต่เป็ น
การทาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันเพื่อไม่ให้ ผนั ผวนจนกระทัง่ กระทบต่อบริ ษัทฯ จนไม่สามารถทาธุรกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเหมือนกันกับการซื ้อประกันภัยรถยนต์ ซึง่ จะต้ องจ่ายค่าเบี ้ยประกันรถยนต์ทกุ ปี แม้ ไม่ได้ มีอบุ ตั ิเหตุใดๆ เกิดขึ ้นกับรถยนต์
ก็ตาม ดังนัน้ การทาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันขึ ้นอยูก่ บั มุมมองและสภาพ ซึ่งไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ในอนาคตได้ ในปี
2560 บริ ษัทฯ ซื ้อน ้ามันในราคาที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาดมาก โดยซื ้อในราคาเฉลี่ยประมาณ 54 ดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
มาตรฐานอยู่ที่ประมาณเกือบ 55 ดอลลาร์ สหรัฐ จึงถือว่าทีมงานที่รับผิดชอบสามารถทางานได้ ในระดับดีมาก บริ ษัทฯ ได้ มีการ
บริ หารจัดการราคาน ้ามันและไม่มีการขาดทุนจากราคาน ้ามันแต่อย่างใด
ประธาน ขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายบริ หารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไปเป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
กรณีการจัดเก็บภาษี ของกรมศุลกากร
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า สินค้ าทุกประเภทที่นาเข้ ามาผลิตอาหารนั ้น ฝ่ าย
ครัวการบินได้ รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กรมปศุสตั ว์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
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เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรก็ได้ อนุญาตให้ บริ ษัทฯ นาสินค้ าเข้ ามาในราชอาณาจักร ทังนี
้ ้ เนื่องด้ วยเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านระยะเวลามานาน
พอสมควร บริ ษัทฯ จึงตรวจพบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รวบรวมพยานหลักฐานและชี ้แจงต่อ
กรมศุลกากรทราบแล้ ว นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากหนังสือของกรมศุลกากร ที่ กค 0503(4)/621 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ หน้ า 201 กรมศุลกากรได้ ขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งในประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องกับความครบถ้ วนของใบอนุญาตนาเข้ าอาหารมาในราชอาณาจักรสาหรับสินค้ าที่ควบคุมการนาเข้ า โดยเจ้ าหน้ าที่
กรมศุลกากรได้ ประเมินค่าภาษี อากรที่ขาดตามใบขนส่งสินค้ าขาเข้ าในเบื ้องต้ นจานวน 252 ฉบับ ประกอบด้ วยมูลค่าราคาของ
อากรขาเข้ า ภาษี สรรพสามิต ภาษี เพื่อมหาดไทย และภาษี มูลค่าเพิ่ม ในการนี ้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่และคณะ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าพบเจ้ าหน้ าที่กรมศุลกากร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรับทราบประเด็นและเอกสารหลักฐานที่กรมศุลกากร
ขอให้ บริ ษัทฯ แสดง บริ ษัทฯ ได้ รวบรวมเอกสารหลักฐานและนาเสนอชี ้แจงให้ แก่กรมศุลกากรเป็ นลาดับ
ประธาน ขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายบริ หารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไปเป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
กรณีที่นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ได้ ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการจัดซื ้อน ้าดื่มเพื่อให้ บริ การบนเครื่ องบินของบริ ษัทฯ
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ป.ป.ช. ได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องเข้ า
ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง รายละเอียด และแสดงหลักฐานทังหมด
้
โดย ป.ป.ช. ได้ มีหนังสือตอบกลับยืนยันแล้ วว่า การดาเนินการจัดซื ้อน ้า
ดื่มเพื่อให้ บริ การบนเครื่ องบินของบริ ษัทฯ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ แห่งการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตที่ชัดเจนเพียงพอ จึงได้ ยุติการ
ดาเนินการไต่สวนข้ อเท็จจริ งในเรื่ องดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ บริ การเส้ นทางบิน ทังเที
้ ่ยวบินขาเข้ าและขาออกจากราชอาณาจักร
สาหรับเที่ยวบินขาออก บริ ษัทฯ ให้ บริ การน ้าดื่มประเภทน ้ากรองด้ วยระบบรี เวอร์ สออสโมซิส (RO) ในขณะที่สาหรับเที่ยวบินขาเข้ า
บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องซื ้อนา้ แร่ จากต่างประเทศเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ูโดยสาร เนื่องจากครั วการบินในต่ างประเทศบางแห่ง
ให้ บริ การเฉพาะน ้าแร่ เท่านัน้ จึงทาให้ ประเภทของน ้าที่ให้ บริ การสาหรับเที่ยวบินขาออกและขาเข้ ามีความแตกต่างกัน ดังนัน้
เพื่อให้ การให้ บริ การของเที่ยวบินทังสองประเภทเป็
้
นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ บริ ษัทฯ จึงได้
ให้ บริ การน ้าดื่มบนเครื่ องบินสาหรับเที่ยวบินขาออกให้ เป็ นประเภทเดียวกันกับเที่ยวบินขาเข้ า ทังนี
้ ้ ปริ มาณบรรจุภณ
ั ฑ์ของขวด
น ้าแร่ ที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามนัน้ เป็ นขวดน ้าแร่ ขนาดความจุ 330 มิลลิลิตร ซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ราคา 2.30 บาทต่อขวด ซึ่งมีราคาถูก จึงแสดง
ให้ เห็นว่าการให้ บริ การน ้าดื่มของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั มีคณ
ุ ภาพในการบริ การ และประหยัดต้ นทุน และได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น
การให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มแก่ผ้ โู ดยสารบนเครื่ องบินว่า บริ ษัทฯ ดาเนินการจัดซื ้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่ให้ บริ การผู้โดยสาร
บนเครื่ องบินเองโดยตรง โดยที่เ จ้ าของอาหารและผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะได้ รับการรับรองว่าเป็ นสินค้ าที่ให้ บริ การบนเครื่ องบินของ
การบินไทย ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ เจ้ าของสินค้ าเอง การบินไทยจึงสามารถซื ้อได้ ในราคาถูก
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ฝ่ายบริ หารฯ ได้ ชี ้แจงนัน้ แสดงให้ เห็นว่าราคาน ้าแร่ ที่ให้ บริ การ
บนเครื่ องบินในปั จจุบนั มีราคาถูกกว่าน ้าดื่มยี่ห้อเอื ้องหลวงที่บริ ษัทฯ ผลิตเอง ตนจึงขอสอบถามว่าเหตุใดบริ ษัทฯ จึงไม่ยกเลิกการ
ผลิตน ้าดื่มยี่ห้อเอื ้องหลวง และใช้ น ้าแร่ซงึ่ มีราคาถูกกว่าในการให้ บริ การแทน
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เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ตอบข้ อซักถามของนายอุทิศ เหมวัตถกิจ ว่าบริ ษัทฯ ใช้ น ้าดื่มยี่ห้อเอื ้อง
หลวงสาหรับการให้ บริ การในส่วนอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ด้ วย
ประธาน ขอให้ ร องกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายกลยุท ธ์ อ งค์ กรและพัฒนาอย่า งยั่ง ยืน และรั ก ษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว ฝ่ ายบริ หารฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกท่านที่มาร่ วมประชุม อันเป็ นการแสดงถึง
ความห่วงใยที่มีตอ่ บริ ษัทฯ และกล่าวว่าฝ่ ายบริ หารยินดีน้อมรับคาแนะนาของผู้ถือหุ้น เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ ไขการบริ หารงานของ
บริ ษั ท ฯ พร้ อมกับ ชี แ้ จงว่ า ในปี ที่ ผ่ า นมาฝ่ ายบริ ห ารได้ ด าเนิ น การหลายประการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการบริ ห ารงาน ทัง้ นี ้
คณะกรรมการ และผู้บริ หารทุกคนรักองค์กร ได้ ท่มุ เทบริ หารงาน และมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการแก้ ไขปั ญหาเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
สาหรับความจาเป็ นของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด และบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ในฐานะบริ ษัท
ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ นัน้ บริ ษั ท ฯ จ าเป็ น ต้ องมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบการลงทุน ปกติ ข อง
ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินทัว่ ไป ทังนี
้ ้ เพื่อลดต้ นทุนให้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยให้ สายการบินของ
บริ ษัทย่อยให้ บริ การในเส้ นทางบินในบางเส้ นทางที่บริ ษัทฯ ขาดทุน เพื่อประหยัดต้ นทุนของบริ ษัทฯ และเพื่อไม่ให้ บริ ษัทฯ มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนมากขึ ้น นอกจากนี ้ การให้ บริ การของบริ ษัทย่อยยัง เป็ นการเสริ มเครื อข่าย (Network) การบินของบริ ษัทฯ ให้ มี
เส้ นทางการบินที่ครอบคลุมมากขึ ้น เพื่อทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น ทังนี
้ ้ สาหรับบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด ฝ่ ายบริ หาร
ได้ ศึกษาแนวทางการดาเนินงานที่ยงั เป็ นจุดอ่อน และได้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขหลายประการ อาทิ การตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
โดยการย้ ายสานักงานใหญ่ของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด มาอยู่ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และการควบคุมค่าใช้ จ่าย
โดยลดค่าใช้ จ่ายที่เห็นว่าสูงเกินไป ส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด มีแนวโน้ มที่ดีขึ น้ โดยปี 2560
ขาดทุนลดลงร้ อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2559 สาหรับบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ขณะนี ้เริ่ มมีผลการดาเนินงานเป็ น
กาไร ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยมีแนวโน้ มไปในทางที่ดีขึ ้นเป็ นผลมาจากการร่ วมมือร่ วมใจของกลุม่ ไทยกรุ๊ ป ทังนี
้ ้ ขอให้ รอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตลาดของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อประเด็นปั ญหาผลการดาเนินงาน
ขาดทุนของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด ในปี ที่ผา่ นมามีการดาเนินมาตรการหลายมาตรการเพื่อปรับปรุ งการบริ หารงาน อาทิ
การวางแผนการบินร่วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด โดยบริ ษัทฯ ได้ สง่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารตารางบิน
เพื่อร่ วมวางแผนกับบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด เพื่อเสริ ม สร้ างเครื อข่ายการบินร่ วมกัน การลดต้ นทุนด้ วยการใช้ ทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกัน (Resource Sharing) โดยการย้ ายมาใช้ สานักงานใหญ่ร่วมกันในช่วงต้ นปี การเชื่อมต่อ Platform สาหรับสารองบัตร
โดยสาร โดยบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด ได้ ยกเลิกการใช้ ระบบ Navitaire ซึ่งเป็ นระบบจาหน่ายบัตรโดยสารแบบ Point to
Point และเปลี่ยนมาใช้ ระบบการจัดจาหน่ายทัว่ โลก (Global Distribution System – GDS) ของ Amadeus แทนเรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี ้ มาตรการที่ได้ ดาเนินการมาระยะหนึง่ แล้ ว คือ การปรับปรุงการใช้ ประโยชน์อากาศยาน (Aircraft Utilization) เนื่องจาก
บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด มีลกั ษณะเป็ นอากาศยานลาตัวแคบ (Narrow-body Aircraft) จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดสรรการ
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ใช้ ประโยชน์อากาศยานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้ นทุน โดยที่ผ่านมาได้ มีการปรับ Aircraft Utilization เป็ น 8 ชัว่ โมง โดยมี
เป้าหมายที่จะปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 10 ชัว่ โมงต่อไป ทังนี
้ ้ ผลปรากฏว่าผลการดาเนินงานของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด มีผล
ขาดทุนลดลง และมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
ประธาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้ ใช้ เวลาในวาระนี ้มาพอสมควร หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ในวาระที่ 10
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเรื่ องการจัดเก็บภาษี ศลุ กากรว่า กรมศุลกากรได้ มีการดาเนินคดีต่อ
บริ ษัทฯ ในเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ตอบข้ อซักถามของนายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ว่าขณะนีก้ รมศุลกากรยังไม่ได้
มีการดาเนินคดีกบั บริ ษัทฯ ในเรื่ องดังกล่าว
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนได้ รับทราบมาว่าพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานประจา หรื อ
พนักงานชั่วคราว (Oursource) ก็สามารถเข้ าถึงและบริ โภคน ้าแร่ ที่บริ ษัทฯ จัดซื ้อไว้ สาหรับให้ บริ การผู้โดยสารบนเครื่ องบินได้
ตนจึงขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสม และปริ มาณการจัดซื ้อน ้าแร่วา่ มากเกินความจาเป็ นหรื อไม่
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้ อเสนอแนะ
หลังจากประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ูถือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อสอบถามเพิ่ มเติ ม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี เป็ น
ผู้รายงานในวาระนี ้
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงดังต่อไปนี ้
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 191,946 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 11,389 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.3 โดยเพิ่มขึ ้น
ทังจากรายได้
้
คา่ โดยสาร ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้ จากหน่วยธุรกิจ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 184,543
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13,192 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 ซึ่งเป็ นผลมาจากค่าน ้ามันอากาศยานที่เพิ่มขึ ้น 4,879 ล้ านบาท เนื่องจาก
ราคาน ้ามันเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นถึง ร้ อยละ 24.2 และปริ มาณการใช้ น ้ามันที่เพิ่มขึ ้นตามการผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า
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เมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ และบริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงราคาน ้ามัน ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว จึงทาให้ ค่าใช้ จ่าย
น ้ามันของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 10.8 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ ้น 8,313 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
6.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานทีเ่ พิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 4,574 ล้ านบาท ลดลง 588 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
บริ หารเงินสดและการปรับโครงสร้ างทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี นี ้ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายที่จ่ายครัง้ เดียว เช่น ประมาณการค่า
ซ่อมแซมเพื่อเตรี ยมสภาพเครื่ องบินเช่าดาเนินงานก่อนการส่งมอบคืน จานวน 550 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วน
ได้ เสียในเงินลงทุน จานวน 429 ล้ านบาท จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท สายการบิน นกแอร์ จากัด (มหาชน) ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์และเครื่ องบิน จานวน 3,191 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จานวน
1,581 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการขาดทุนจากการตีมลู ค่าทางบัญชี
บริ ษัท ฯ มี ผลขาดทุน สุท ธิ ส่ว นที่ เ ป็ น ของบริ ษัท ใหญ่ จ านวน 2,107 ล้ า นบาท คิด เป็ น ขาดทุน ต่อ หุ้น 0.97 บาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ซึง่ มีกาไร 15 ล้ านบาท หรื อ 0.01 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 280,775 ล้ านบาท ลดลง 2,349 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.8
โดยมีสาระสาคัญ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 6,788 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคา แม้ ว่า
จะมีการรับมอบเครื่ องบินใหม่แบบ A350-900XWB ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน จานวน 2 ลา สินทรัพย์รอการขายลดลง 3,495
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการด้ อยค่าของเครื่ องบินที่รอการขาย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ ้น 1,840 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.7 และสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ ้นรวม 6,094 ล้ านบาท จากลูกหนี ้การค้ า สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่น เงินประกันการบารุ งรักษาเครื่ องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) และค่าตกแต่งเครื่ องบินเช่าดาเนินงานรอการ
ตัดบัญชีทเี่ พิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 248,762 ล้ านบาท ลดลง 774 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก
หนี ้สินระยะยาวที่ลดลง 7,886 ล้ านบาท จากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ ในขณะที่รายรับด้ านขนส่งที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ เพิ่มขึ ้นตาม
ยอดขายบัตรโดยสารที่เพิ่มขึ ้น และหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ ้นจากการประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่ องบินตามสัญญาเช่า
ดาเนินงาน สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน 32,013 ล้ านบาท ลดลง 1,575 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.7
ประธาน ได้ สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรื อประสงค์จะสอบถามเพิม่ เติมหรื อไม่
พันตารวจเอก เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ เป็ นเรื่ องทางเทคนิค
ที่มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นตัวชี ว้ ดั ที่นักลงทุนให้ ความสาคัญ ตนขอขอบคุณฝ่ ายเลขานุการที่ได้ จัดส่งเอกสารให้ พิจารณา
ล่วงหน้ า อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญมีอยู่ 3 ส่วน คือ ผลกาไรขาดทุนสุทธิ ซึ่งชีถ้ ึงผลกาไรขาดทุนต่ อหุ้นของบริ ษัทฯ แต่สิ่งที่
ผู้บริ หารต้ องให้ ความสาคัญคือปั จจัยขับเคลื่อนการดาเนินการ (Operation Driver) และปั จจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial
Driver) ซึง่ ผู้บริ หารที่ดีต้องสามารถระบุปัจจัยดังกล่าวได้ ที่เห็นได้ ชดั คือการบริ หารความเสีย่ งจากราคาน ้ามันและอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งตนได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตในการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครัง้ ว่ามีสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ เพียง 3 สกุลเงิน คือ ดอลล่าห์สหรัฐ ยูโร และเยนญี่ ปนุ่ แม้ บริ ษัทฯ จะชีแ้ จงว่ามีการบริ หารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการหักกลบรายรับและรายจ่ายจากสกุลเงินต่างๆ แต่จากผลการดาเนินงานของ
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บริ ษัทฯ ที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราเป็ นจานวนมากก็แสดงให้ เห็นว่าการบริ หารความเสี่ยงด้ วยวิธีดงั กล่าวไม่ได้ ผล แม้
บริ ษัทฯ จะไม่สามารถแก้ ไขผลขาดทุนที่เกิดขึ น้ แล้ ว (Realized Loss) ได้ แต่สาหรับผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง (Unrealized
Loss) นัน้ บริ ษัทฯ สามารถแก้ ไขโดยการกลับรายการทางบัญชีได้ เช่นเดียวกับรายการค่าเสื่อมราคาของเครื่ องบินที่ควรมีวิธี
คานวณค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกันระหว่างเครื่ องบินที่ใช้ งานกับเครื่ องบินที่ไม่ได้ ใช้ งาน เนื่องจากเครื่ องบินที่ไม่ได้ ใช้ งานควรมี
อัตราค่าเสือ่ มราคาที่ต่ากว่า การจาหน่ายเครื่ องบินที่ไม่ได้ ใช้ งานไปก็ทาให้ บริ ษัทฯ เสียโอกาสที่จะนาค่าเสื่อมราคามาใช้ ประโยชน์
นอกจากนี ้ เมื่อมีการซื ้อเครื่ องบินใหม่บริ ษัทฯ ควรนาเครื่ องบินเก่าไปแลกเปลี่ยนเพื่อลดราคาเครื่ องบินใหม่ลง ประการที่สาคัญ
ที่สดุ คือ เมื่อบริ ษัทฯ ดาเนินการตามแผนฟื น้ ฟูกิจการแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ยังคงประสบภาวะขาดทุนอยู่ แม้ วา่ ในปี 2561 บริ ษัทฯ อาจ
มีกาไรจากการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 สูงถึง 5,000 ล้ านบาท และจะมีรายได้ เพิ่มเติมจากการให้ บริ การศูนย์ซ่อมบารุ งอากาศ
ยานอู่ตะเภา ซึ่งบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ชีแ้ จงว่าใช้ เงินลงทุนไปเป็ นจานวนเท่าใด แต่วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สดุ คือการเสนอแผนฟื น้ ฟู
กิจการฉบับใหม่ให้ คณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุมตั ิ เนื่องจากจะมีการนาไปปฏิบตั ิตามมากกว่ า
การหารื อรับฟั งความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นเดียวกับบริ ษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) แต่บริ ษัทฯ ได้ ค้างชาระค่าเช่าพื ้นที่กบั บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ตนจึงขอ
เสนอให้ แก้ ไขปั ญหาทัง้ หมดโดยการควบรวมกิจการกับบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีและสามารถเร่งรัดดาเนินคดีกบั บุคคลที่สร้ างความเสียหายโดยการปิ ดท่าอากาศยานได้ ซึ่งตนเป็ นผู้กาชับให้ มีการ
ติดตามและดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว และขอให้ มีการชี ้แจงและบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงโทษทางอาญาของการละ
เว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีการบันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้ วน แม้ บริ ษัทฯ จะไม่มี วาระการรับรอง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก็มีการส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและแก้ ไขเพิ่ม เติมให้ ถกู ต้ อง ไม่ต้องนามาถกเถียงในที่
ประชุมให้ เสียเวลา ในเรื่ องการควบรวมกิจการกับบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) นัน้ ตนเห็นว่ามีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้น
เช่นเดียวกับที่รัฐบาลกาลังจะเห็นชอบการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ในกรณีที่บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาการดาเนินงานไม่สามารถแต่งตังกรรมการผู
้
้ อานวยการใหญ่ได้ ก็ควรเสนอเรื่ องดังกล่าว
ให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ หากมีข้อขัดข้ องประการใดก็ต้องชี ้แจงให้ ชัดเจน ตนได้ ติดตามข่าวการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่องและกังวลว่าพนักงานของบริ ษัทฯ จะเสียขวัญกาลังใจจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงมาร่ วมประชุมในวันนี ้
ผลการดาเนินงานในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่นา่ จะมีเงินสดเพียงพอจะชาระหนี ้ที่มีอยู่ บริ ษัทฯ มีหน่วยธุรกิจที่มีคณ
ุ ค่าหลายหน่วยงาน
เช่น ครัวการบิน บริ ษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการบริ หารความเสี่ยงที่ล้าสมัยและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ งานเพื่อลดต้ นทุนของ
บริ ษัทฯ และไม่ยดึ ติดกับวิธีดาเนินงานแบบเดิมๆ หากไม่ควบรวมกับบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ก็ควรพิจารณานา
หุ้นของบริ ษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่ให้ ต้องเป็ นปั ญหากับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนอีกต่อไป
นางสาวนิธิกญ
ั ญ์ ณภรณ์ มัง่ มีศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนและญาติที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ า คาดว่าน่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นอีกหลายรายที่ไม่ได้ รับเอกสารเช่นเดียวกัน ตนรักและใส่ใจการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงทราบข่าวการประชุมในวันนี ้จากการติดตามข่าวสารด้ วยตนเอง แต่ไม่สามารถศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ประชุมได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ จัดให้ มี วาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา โดยชีแ้ จงว่าไม่มีกฎหมาย
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กาหนดให้ ต้องดาเนินการ แต่เรื่ องดังกล่าวเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถทราบความเป็ นมาของเรื่ อง
ต่างๆ ที่สบื เนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมาได้
นางสาวทิพย์วิภา อรัญญเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใครเป็ นผู้เสนอให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินแต่งกายชุดไทยแบบ
แม่การะเกด (ตัวละครจากเรื่ องบุพเพสันนิวาส) และเรื่ องดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อไม่ ตนเห็นว่า
ชุดไทยที่ใส่อยูเ่ ดิมมีความสง่าและสวยงามอยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้ ชุดไทยแบบใหม่ยงั ไม่เหมาะกับรูปร่างของพนักงานบางคน อีกทังยั
้ ง
มีค่าใช้ จ่ายสูงถึงชุดละ 6,000 บาท หากต้ องจัดหาให้ พนักงานต้ อนรับทัง้ หมดก็ จะมีค่าใช้ จ่ายจานวนมาก และสอบถามว่า
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ทราบถึงเหตุการณ์ที่พนักงานของบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดทัวร์ ท่องเที่ยวรอบโลกให้ แก่เพื่อนพนักงาน
และบุคคลภายนอก ด้ วยสถานที่และทรัพยากรของบริ ษัทฯ โดยไม่เสียค่าตอบแทน ซึง่ ตนเห็นว่าเป็ นการเอาเปรี ยบและสร้ างความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ
นายสมชัย ชัยสิทธิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนมีความกังวลเมื่อได้ ฟังคาชี ้แจงของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทาให้ บริ ษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นเงินประมาณ 6,000 ล้ านบาท แต่ชี ้แจงว่าผลการ
ดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ และที่บริ ษัทฯ ชีแ้ จงว่าเป็ นการขาดทุนทางบัญชี จานวน 1,500 ล้ านบาท หากเงินบาทยังคงแข็งค่า
ต่อเนื่อง บริ ษัทฯ ก็อาจขาดทุนเพิ่มขึ ้นอีก ตนเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากทัศนคติของบุ คลากร บริ ษัทฯ ควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าว โดยคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและความชานาญพิเศษมาร่ วมรับผิดชอบหรื อ
รับผิดชอบทัง้ หมด จากประสบการณ์ ของตน มีนกั วิเคราะห์ หลายรายสามารถคาดการณ์ ราคาทองคา ราคาน ้ามัน และอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าได้ อย่างแม่นยา บริ ษัทฯ ควรสรรหาบุคลากรใหม่โดยซื ้อตัวพนักงานที่มีผลงานจากบริ ษัท
หลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ จะช่วยบริ ษัทฯ ได้ แก้ ปัญหาดังกล่าวได้
นายดารงค์ ไวยคณี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากงบการเงินของบริ ษัทฯ มีงบค่าซ่อมบารุ งเครื่ องบินเพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทฯ มีงบ
สาหรับการซ่อมแซมเครื่ องบินมาโดยตลอด เนื่องจากการตัดสินใจเลือกใช้ เครื่ องยนต์โรลส์-รอยซ์ที่มีปัญหา ส่งผลให้ มีค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบารุงเครื่ องบิน และยังส่งผลให้ เที่ยวบินของบริ ษัทฯ ล่าช้ าหลายครัง้ ตนจึงขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวอย่างไร และได้ มีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายและค่าชดเชยที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ หรื อไม่
ดร. เกศสิรี ปั น้ ธุระ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนเป็ นตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย และ
กล่าวเห็นด้ วยกับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯ ควรระบุข้อมูลสรุ ปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ควรนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ผ่านมาเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถทราบความเป็ นมาของเรื่ องต่างๆ และมีความเข้ าใจที่ตรงกัน ตนได้ พิจารณางบการเงินของ
บริ ษัทฯ ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชี และขอชื่นชมที่บริ ษัทฯ สามารถได้ จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ที่ได้ มีการกล่าวถึงมูลค่า ของเครื่ องบินและอุปกรณ์การบิน ว่าคิดเป็ นร้ อยละ 61.71
ของสินทรั พย์ รวม ซึ่งสินทรัพย์ ดงั กล่าวทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้ทาให้ มีอัตราส่วนหนี ้สินค่อนข้ างสูง ประกอบกับบริ ษัทฯ มีผล
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ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด จึงขอสอบถามว่า บริ ษัทฯ มีแนวทางลดหนี ้สินดังกล่าวลงหรื อมีแนวทางในการเพิ่ มรายได้ ในปี
ต่อๆ ไป อย่างไร ซึง่ จะตอบคาถามของผู้ถือหุ้นรายอื่นว่าบริ ษัทฯ จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อใด
ประธาน ขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ชี ้แจงต่อข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ได้ ระบุอตั ราส่วนทางการเงินที่สาคัญในรายงานประจาปี
หน้ า 151 จึงไม่ได้ ระบุข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมซ ้าอีก สาหรับการบริ หารจัดการเงินกองทุนของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ
ไม่ได้ นิ่งนอนใจได้ มีการพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม เงินกองทุนเป็ นรายการที่ได้ รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเงินกองทุนดังกล่าวได้ เมื่อบริ ษัทฯ กลับมามีผลการดาเนินงานที่ดี
ดร. เกศสิรี ปั น้ ธุระ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า แม้ จะมีการระบุข้อมูลสัดส่วนทางการเงินที่สาคัญในรายงานประจาปี แล้ ว ก็
ควรระบุข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้ วย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับทราบข้ อมูลได้ ครบถ้ วนก่อนการประชุม ซึ่งบริ ษัทจด
ทะเบียนหลายแห่งระบุข้อมูลดังกล่าวเปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง การระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี ในรู ปแบบ CD ไม่
เพียงพอ ดังนัน้ หากไม่เป็ นภาระมากเกินไป ตนก็ขอให้ บริ ษัทฯ เพิ่มเติมข้ อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ขอรับข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ประธาน ขอให้ รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี ้แจงต่อข้ อซักถามอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่ มเติม
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงว่า ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแผนจะเพิ่มรายได้ และสร้ างผลกาไรอย่างยัง่ ยืน ด้ วย
การปรับปรุ งเครื อข่ายการบินโดยการเพิ่มรายได้ จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (Yield) โดยการเพิ่มราคาตัว๋ โดยสารเที่ยวบินจาก
ต่างประเทศ การเพิ่มรายได้ อื่นๆ การควบคุมต้ นทุน การจัดหาเครื่ องบินใหม่โดยกาหนดให้ มลี กั ษณะที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกันเพื่อลด
ต้ นทุนด้ านการบารุ งรักษา (Common Fleet) การนารู ปแบบธุรกิจของสายการบิน ต้ นทุนต่ามาปรับใช้ ตามความเหมาะสม การ
ปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ จนสามารถมี ก าไรทุก หน่ ว ย ตลอดจนการลงทุน สร้ างศูน ย์ ซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul) ในพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มรายได้ ของบริ ษัทฯ การปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การเพื่อเพิ่มราคาตัว๋ โดยสาร การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายดิจิตลั ผ่านทางเว็บไซต์ การพัฒนาบุคลากรให้ มีความ
พร้ อมที่จะบริ หารงาน จึงกล่าวได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบกพร่ องและจุดอ่อนต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ติดตามแก้ ไขปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าทุกครัง้ และมีการแก้ ไขปั ญหาทันทีที่ได้ รับรายงาน จากนัน้ ได้
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยงั คงรัก ห่วงใย และให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ เสมอมา และชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ ตัดสินใจเลือกใช้ น ้าแร่ ยี่ห้อ
ออร่าเนื่องจากผู้ผลิตน ้าแร่ ดงั กล่าวเสนอให้ ราคาที่ถกู แก่บริ ษัทฯ โดยในปี นี ้บริ ษัทฯ มีแผนจะผลิตน ้าแร่ ของตนเองและเลิกใช้ น ้าแร่
ยี่ห้อดังกล่าว และมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การฝ่ ายครัวการบินชี ้แจงประเด็นดังกล่าวในรายละเอียด
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นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงว่า ประเด็นเรื่ องน ้าแร่ ยี่ห้อออร่ าได้ มีการหารื อและชี ้แจงในที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ หลายครัง้ โครงการดังกล่าวเริ่ มต้ นจากความคิดที่ จะปรั บปรุ งคุณภาพการให้ บริ การของบริ ษัทฯ โดยการเพิ่ม
คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่มที่ให้ บริ การบนเครื่ องบิน จากเดิมบริ ษัทฯ สามารถผลิตได้ เฉพาะน ้าดื่มที่ผลิตด้ วยเครื่ องกรองน ้า
ระบบ Reverse Osmosis (RO ) ซึง่ มีมลู ค่าทางการตลาดน้ อย จึงได้ มีการพิจารณาจัดหาน ้าแร่ มาให้ บ ริ การเพิ่มเติม แต่เนื่องจาก
ในขณะนัน้ ฝ่ ายครัวการบินไม่สามารถผลิตน ้าแร่ ให้ ได้ ทนั บริ ษัทฯ จึงตัดสินใจเลือกใช้ น ้าแร่ ยี่ห้อออร่ า นอกจากนี ้ ต้ นทุนการผลิต
น ้าดื่มด้ วยเครื่ องกรองน ้าระบบ RO ขึ ้นอยูก่ บั การประมูลในแต่ละปี
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในกรณีที่น ้าดื่มที่ผลิตด้ วยเครื่ องกรองน ้าระบบ RO มีคณ
ุ ภาพดีกว่า และมีต้นทุน
ที่ถูกกว่า เหตุใดบริ ษัทฯ จึงไม่ชีแ้ จงถึงสาเหตุที่ตัดสินใจจัดซือ้ นา้ แร่ ยี่ห้อออร่ า ตนเห็นว่าที่บริ ษัทฯ ชี แ้ จงในการประชุมครั ง้ นี ้
เนื่องจากตนมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีความจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา แต่เป็ นการชี ้แจงเพื่อแก้ ตวั เท่านัน้
และได้ ขอให้ บนั ทึกคาชี ้แจงเกี่ยวกับต้ นทุนการผลิตน ้าดื่มด้ วยเครื่ องกรองน ้าระบบ RO ในรายงานการประชุมด้ วย
นายกฤติภทั ร อัจนกิตติ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ เวลาอภิปรายเกี่ยวกับน ้าแร่ ยี่ห้อออร่ ามาเป็ นเวลานาน
พอสมควรแล้ ว และบริ ษัทฯ ก็ได้ ชี ้แจงต่อประเด็นดังกล่าวหลายครัง้ แล้ ว เดิมที่ตนเห็นว่าการอภิปรายในเรื่ องดังกล่าวเป็ นประโยชน์
แต่มีการอภิปรายเกินสมควรจนก่อให้ เกิดความสับสน จึงขอให้ ประธานยุติการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว และเปิ ดโอกาสให้ มีการ
อภิปรายในเรื่ องสาคัญอื่นๆ เพื่อไม่ให้ เสียเวลาอันมีคา่ ของที่ประชุม
นายมานพ ตังหลั
้ กมัน่ คง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้ จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยเปรี ยบเทียบระหว่างไตรมาสสุดท้ าย
ของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 ว่าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเพียงใด และมีแนวโน้ ม ในปี 2561 เป็ นอย่างไร
ประธาน ขอให้ ผ้ อู านวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบารุ งอากาศยานชี ้แจงต่อประเด็นเรื่ องเครื่ องยนต์โรลส์ -รอยซ์ และขอให้ รอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ชี ้แจงราคาเฉลีย่ ของตัว๋ โดยสารต่อที่ประชุม
เรื ออากาศตรี จิระ กลิน่ สุคนธ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงว่า ปั ญหาที่พบจากเครื่ องยนต์โรลส์ -รอยซ์ในปี ที่ผ่านมา คือเครื่ องยนต์
รุ่ น Trent 1000 ของเครื่ องบินรุ่ น B787 ที่ทาให้ ต้องจอดซ่อมเป็ นระยะเวลากว่า 265 วัน เนื่องจากชิ ้นส่วนที่เรี ยกว่า IP Turbine
Blade แตกเสียหายต้ องถอดเครื่ องยนต์และส่งไปซ่อม แต่บริ ษัทผู้ผลิตไม่สามารถซ่อมได้ ทนั ภายในระยะเวลา 90 วัน และไม่มี
เครื ่ อ งยนต์อ ะไหล่ม าทดแทน ซึ ่ง บริ ษัท ฯ ได้ ร วบรวมค่า ใช้ จ ่า ยที ่เ กิด ขึ ้นและเรี ย กร้ องจากบริ ษัท ผู้ ผ ลิต แล้ ว ใน ปั จ จุบัน
บริ ษัทผู้ผลิตกาลังพิจารณาจานวนค่าใช้ จ่ายที่ตกลงจะชดใช้ ให้ แก่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อต้ นเดือนที่ผ่านมายังพบปั ญหาของ
ชิ ้นส่วนด้ านหน้ า ที่เรี ยกว่า Intermediate Pressure Compressor Rotor Blade Stage 2 ที่มีการตรวจพบว่ามีรอยแตกและต้ อง
แก้ ไขโดยการถอดเครื่ องยนต์ ทาให้ มีเครื่ องบินต้ องจอดซ่อมอีก 1 ลา ปั ญหาดังกล่าวเกิ ดจากข้ อผิดพลาดในการออกแบบ ทาให้
ชิ ้นส่วนมีอายุการใช้ งานสันกว่
้ าที่กาหนด ซึง่ สายการบินอื่นๆ ทัว่ โลกก็ประสบปั ญหาเกี่ยวกับเครื่ องยนต์รุ่น ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดย
บริ ษัทผู้ผลิตต้ องออกแบบชิ ้นส่วนขึ ้นใหม่ คาดว่าต้ องใช้ ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ในระหว่างนี ้ บริ ษัทผู้ผลิตทาได้ เพียงการเปลีย่ นชิ ้นส่วน
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ที่เสียหายด้ วยชิ ้นส่วนรุ่ นเดิม บริ ษัทฯ จึงอาจประสบปั ญหาเครื่ องยนต์เสียหายจากสาเหตุเดิมอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะทาการเรี ยกร้ องจากบริ ษัทผู้ผลิตต่อไป
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ไม่ได้ นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปั ญหาที่พบจากเครื่ องยนต์โรลส์ รอยซ์ โดยบริ ษัทฯ ได้ รวบรวมค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายส่งไปเรี ยกร้ องกับบริ ษัทผู้ผลิตทุกครัง้ ทังค่
้ าเสียหายจากเที่ยวบินล่าช้ า และ
ค่าเสียโอกาส ซึ่งบริ ษัทผู้ผลิตก็ให้ ความมัน่ ใจว่า จะชาระค่าเสียหายต่างๆ และคาดว่าบริ ษัทฯ น่าจะสามารถรับรู้ รายได้ จากเงิน
ชดเชยดังกล่าวในปี นี ้
ดร. เกศสิรี ปั น้ ธุระ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ประธานรักษาเวลาในการดาเนินการประชุมและกาชับให้ ผ้ ถู ือหุ้นอภิปรายด้ วย
ความกระชับ และขอให้ ผ้ รู ่วมประชุมทุกท่านสร้ างบรรยากาศที่ดีในการประชุม และขอชื่นชมคณะทางานผู้รับผิดชอบจัดการประชุม
ที่อดทนและยิ ้มแย้ มรักษาบรรยากาศในการประชุม นอกจากนี ้ ตนขอเสนอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาต้ อนรับและรับรองผู้ถือหุ้นบางราย
ที่ใส่ใจการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และมีข้อมูลเชิ งลึกเป็ นกรณีพิเศษ โดยจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่ าวมีโอกาสแสดงข้ อ คิด เห็น และ
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ม เติม นอกที่ป ระชุม เพื่อ ให้ บ ริ ษัท ฯ รับทราบปั ญ หาไปแก้ ไขต่อไปได้ โดยไม่เ สีย เวลาของผู้ถือ หุ้นรายอื่นในที่
ประชุม
ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษั ทฯ
ประจาปี 2560 ซึง่ มีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่
เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่า ผู้
ถือหุ้นได้ ลงมติเห็นชอบในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2560 ซึง่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,638,460,349
เสียง
ร้ อยละ 99.9217
ไม่เห็นด้ วย
156,200
เสียง
ร้ อยละ 0.0095
งดออกเสียง
1,128,700
เสียง
ร้ อยละ 0.0688
บัตรเสีย
591
เสียง
ร้ อยละ 0.0000
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชีเป็ น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้
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นายณรงค์ช ัย ว่อ งธนะวิโ มกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงนโยบายการจ่า ยเงิน ปั นผลของบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ พิจารณาจากกาไรสุทธิก่อนผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากงบการเงินรวม โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 2,072 ล้ านบาท เมื่อหักผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 1,581 ล้ านบาท แล้ วทาให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จานวน 491 ล้ านบาท ประกอบกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดห้ ามไม่ให้ จ่ายเงินปั นผล ใน
กรณีที่บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยบริ ษัทฯ มี ยอดขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
24,240 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรที่จะอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปั นผลปี
2560 เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดขาดทุนสะสม จานวน 24,240 ล้ านบาท จึงไม่อาจ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ได้ นนั ้ ตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกปี ซึ่งบริ ษัทฯ มีกาไรติดต่อกัน 43
ปี และในการประชุมแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ เ สนอแนะข้ อคิดเห็นและวิธีการทาให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน แต่บริ ษัทฯ กลับมีผลประกอบการขาดทุนจากผลการบริ หารงานตัง้ แต่ประมาณปี 2555 แต่คณะกรรมการได้ รั บ
ค่าตอบแทนในปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ หน้ า
71-75 นอกจากนี ้ การตัง้ คณะกรรมการชุด ต่า งๆ ก็ มี ความซ า้ ซ้ อน จากนัน้ ได้ ก ล่า วแสดงความไม่พ อใจต่อ การทางานของ
คณะกรรมการที่บริ หารงานให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน
ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นชอบ
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,639,304,455 เสียง
ร้ อยละ 99.9731
ไม่เห็นด้ วย
67,654 เสียง
ร้ อยละ 0.0041
งดออกเสียง
372,653 เสียง
ร้ อยละ 0.0227
บัตรเสีย
1,400 เสียง
ร้ อยละ 0.0001
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเบี ้ยประชุม สาหรั บช่วง วันที่ 1
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 และเสนอให้ ใช้ อตั ราเดิมตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ดังนี ้
ค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัทฯ :
- ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ
30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกิ นกว่า 1 ครั ง้ คงให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับเบีย้ ประชุมคนละ 30,000 บาท
เท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ร้ อยละ 25 และรองประธานกรรมการ ได้ รับเบี ้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการ ร้ อยละ 12.5 และให้ กรรมการเสียภาษี เงินได้ เอง ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
อนุมตั ิในปี 2560
- ในกรณีกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ หรื อประธานกรรมการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ กรรมการบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าว ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ย้
ประชุมอีกคนละ 10,000 บาท ต่อครัง้ หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการและคณะทางานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คง
ให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านัน้ ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิในปี 2560
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัทฯ
โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้
ได้ รับค่าตอบแทนด้ วย ทังนี
้ ้ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ได้ อนุมตั ิ
สาหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจหน้ าที่ได้ ระบุอยู่ในรายงานประจาปี ในส่วนของการ
กากับดูแลกิจการ หัวข้ อคณะกรรมการชุดย่อย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติไม่เสนอเรื่ องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและ
เงินรางวัลประจาปี สาหรับกรรมการบริ ษัทฯ สาหรับปี 2561
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นายโมกข์พิศทุ ธิ์ รตารุณ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริ หารทุกท่านที่ทางานและบริ หาร
กิจการของบริ ษัทฯ ก็สมควรที่จะได้ รับค่าตอบแทนจากการทางานดังกล่าว ประเด็นที่ต้องพิจารณาคืออัตราของค่าตอบแทนควรจะ
เป็ นเท่าใด ซึ่งตนเห็นว่าคณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการงานต่างหลายประการ เช่น การแก้ ไขสภาวะขาดทุนของ
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บริ ษัทฯ โดยที่อตั ราค่าตอบแทนคณะกรรมการยังคงเท่ากับอัตราเดิมในปี ที่ผ่านมา ตนจึงเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ
เป็ นอัตราที่เหมาะสม พร้ อมทังขอให้
้
กาลังใจคณะกรรมการและผู้บริ หาร เพื่อร่วมกันบริ หารงานให้ บริ ษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงส่ง
บัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นชอบ
ที่ป ระชุม ฯ มีม ติด้ วยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุม อนุมัติ
หลักเกณฑ์ การกาหนดค่า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุม ของกรรมการบริ ษั ท ฯ สาหรั บ ช่ว งวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วัน ที่ 30
เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,639,293,351
เสียง
ร้ อยละ 99.9722
ไม่เห็นด้ วย
81,798
เสียง
ร้ อยละ 0.0050
งดออกเสียง
373,213
เสียง
ร้ อยละ 0.0228
บัตรเสีย
0
เสียง
ร้ อยละ 0.0000
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561
ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในระเบียบวาระนี ้
พลอากาศเอก จอม รุ่ งสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด และบริ ษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
อย่างไรก็ ตาม สานักงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิน (สตง.) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทย่อยรายอื่นๆ และบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ
เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวไม่ได้ เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2560 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยได้ รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
ประจาปี เป็ นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาทอย่างไรก็ตาม
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการตรวจเงิ นแผ่นดิน ปั จจุบัน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง มี ผลใช้ บัง คับตัง้ แต่วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 55 กาหนดให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยมิ
อาจเรี ยกเก็บค่าสอบบัญชีได้
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บัดนี ้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ ดาเนินการมาครบวาระแล้ ว จึงจาเป็ นจะต้ องพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิให้ แต่งตัง้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอพิจารณาในวาระนี ้
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังส
้ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นชอบ
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังส
้ านักงาน
การตรวจเงิ น แผ่น ดิ น (สตง.) เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2561 โดยไม่มี ค่า ธรรมเนี ย มตรวจสอบบัญ ชี ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,639,472,997 เสียง
ร้ อยละ 99.9833
ไม่เห็นด้ วย
5,521 เสียง
ร้ อยละ 0.0003
งดออกเสียง
269,444 เสียง
ร้ อยละ 0.0164
บัตรเสีย
400 เสียง
ร้ อยละ 0.0000
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ข้ อ 32
ประธาน มอบหมายให้ เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายบริ หารงานกฎหมายและ
บริ หารทัว่ ไป เป็ นผู้นาเสนอในระเบียบวาระนี ้
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุม ว่า สืบเนื่องจากคาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้ อ 9 ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 โดยสรุ ปสาระสาคัญที่มีการแก้ ไข คือ กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
สามารถเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญได้
และกาหนดระยะเวลาให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเพิ
้ ่มเติม
ความในวรรคสองว่า หากกรรมการไม่จดั ประชุมภายในกาหนด ก็ให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามวรรคหนึ่งหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวน
หุ้นตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ เรี ยกประชุมเองได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ โดยถือเป็ นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่กรรมการเรี ยกประชุม โดยให้ บริ ษัทรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและอานวยความสะดวก และเพิ่มเติมความในวรรคสามว่า ถ้ าการ
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ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นนันก็
้ ต้องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 30 บัญญัติวา่ “ข้ อบังคับของบริ ษัท ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับหนังสือบริ คณห์สนธิ และบทแห่งพระราชบัญญัตินี ”้ ดังนัน้ เมื่อมี
การแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมาย บริ ษัทฯ จึงต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 32 ซึ่งกาหนดในเรื่ องสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเรี ยกประชุม เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่มีการแก้ ไข โดยมีข้อเสนอแก้ ไข ดังนี ้
- ลดสัดส่วนจานวนหุ้นในการใช้ สทิ ธิร้องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมได้ โดยลดจานวนหุ้นที่จะขอใช้ สทิ ธิ เป็ นร้ อยละ
10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(จากเดิมหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10) (วรรค 3)
- เพิ่มระยะเวลาให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น (วรรค 3) เพิ่มเติ มข้ อความในวรรค 4 ว่า หากกรรมการไม่จัดประชุมภายในกาหนด 45 วัน ก็ให้ ผ้ ูถือหุ้นตามจานวน
ดังกล่าวเรี ยกประชุมเองได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลาตามวรรค 3 โดยถือเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่กรรมการเรี ยก
ประชุม โดยให้ บริ ษัทรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและอานวยความสะดวก และ
- เพิ่มเติมข้ อความในวรรค 5 ว่า ถ้ าการประชุมไม่ครบองค์ ประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรี ยกประชุมก็ ต้องเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น (ตามข้ อบังคับข้ อ 34 กาหนดว่า ในการประชุมต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม) โดยในส่วนของวรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 ยังคงข้ อความเดิม
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 31 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 38 (2) (ฉ) กาหนดว่าการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จะกระทาได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การลงคะแนนเสียงในการประชุมทัว่ ไปนัน้ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง ได้ แก่ เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง การที่ประธานกล่าวว่ากรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเห็นด้ วยนัน้ เป็ นวิธีการลงคะแนนที่
ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับ ประกอบกับบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทมหาชนที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทังหมดออกเสี
้
ยงลงคะแนนก็ไม่สามารถชนะคะแนนเสียงได้ จึงขอให้ แก้ ไขกรณีที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะถือเป็ นคะแนนเสียงเห็น
ด้ วยไม่ได้
ประธาน ขอให้ นายไกรศักดิ์ ขัดคา ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ชี ้แจง
นายไกรศักดิ์ ขัดคา ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ ชีแ้ จงว่า ก่อนเริ่ มการประชุมฯ ประธานและเลขานุการบริ ษัทฯ ได้
ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงทังในช่
้ วงเริ่ มต้ นการประชุมและในการประชุมแต่ละวาระ โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบชัดเจนว่า
กรณีผ้ ถู ือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ สง่ บัตรลงคะแนนที่แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้ วย เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
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นับคะแนนเสียงและการดาเนินการประชุม ซึ่งเป็ นการกาหนดวิธีการประชุมและการลงมติที่บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการได้ โดยไม่
ขัดต่อกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เป็ นการกล่าวอ้ างที่ไม่ชอบด้ วยหลักการและกฎหมาย เนื่องด้ วยไม่มีกฎหมาย
ใดที่กาหนดให้ การไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเห็นด้ วย ประกอบกับบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชน ไม่ใช่เพียงบริ ษัทครอบครัว
(Family Company) ดังนัน้ ขอให้ นาหลักฐานมาแสดงว่าการนับคะแนนเสียงดังกล่าวสามารถกระทาได้ โดยชอบ
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคุ้มค่าของการว่าจ้ างนักกฎหมาย และขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงเหตุผลว่าตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บริ ษัทฯ สามารถให้ ข้อมูลเทปบันทึกการประชุม ตามที่ตนได้ เคยร้ องขอต่อ
บริ ษัทฯ ได้ หรื อไม่
ประธาน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอภิปรายในเนื ้อหาระเบียบวาระที่ 7 และเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม
นายไกรศักดิ์ ขัดคา ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นกิจการที่จะต้ องดาเนินการภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ระเบียบและกฎเกณฑ์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า รวมทังพระราชบั
้
ญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จากการตรวจสอบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลการปฎิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีระเบียบหรื อข้ อบังคับใด ที่ห้ามมิ
ให้ บริ ษัทจดทะเบียนนาวิธีการออกเสียงลงมติดงั กล่าวมาใช้ ในการลงมติในที่ประชุมของบริ ษัท ประกอบกับที่ผ่านมาไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดนาวิธีการลงมติดังกล่าวร้ องต่อศาลว่าเป็ นการลงมติที่ประชุมที่ไม่ถูกต้ อง ดังนัน้ วิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ดังกล่าวจึงเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ประธาน เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใดมีข้อ ซักถามเพิ่มเติม จึง เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ ข้ อ 32 สิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการร้ องขอให้ จัดประชุม ตามที่สายบริ หารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไปเสนอ และขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 32 ตามที่เสนอ เรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรี ยกประชุม เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายที่มีการแก้ ไข โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่ ดังนี ้
“ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ง มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,639,410,857 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
16,968 เสียง
งดออกเสียง
321,137 เสียง
บัตรเสีย
400 เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.9794
0.0010
0.0196
0.0000

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่ องพิจารณาอนุ มัติวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อ หุ้ น
กู้ท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน
ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี เป็ น
ผู้นาเสนอในวาระที่ 8 นี ้
นายณรงค์ ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ให้ ออกและเสนอขายตราสารหนีป้ ระเภทหุ้นกู้ และ/หรื อ หุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (ตรา
สารหนีฯ้ ) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี (ระหว่าง เมษายน 2557 ถึงเมษายน 2562) สาหรับ
หุ้นกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศไปแล้ วจานวน 6 ครัง้ ใช้ วงเงิน
ครบตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การออกและเสนอขายตราสารหนี ้ฯ เป็ นทางเลือกหนึ่งในการหาแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ
ที่จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้ อย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาดในอนาคต ซึ่งการออกตราสารหนี ้ถูกนามาใช้ เป็ น
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทฯ โดยในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า บริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ เงินทุน สาหรับชาระคืนหุ้นกู้ที่
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จะครบกาหนดชาระ และ/หรื ออาจนาไปชาระคืนเงินกู้กบั ธนาคารซึง่ มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรื อลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรื อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ พิจารณาให้ บริ ษัทฯ ขออนุมตั ิออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อหุ้น
กู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (ตราสารหนี ้ฯ) ในวงเงินรวมไม่เกิ น 80,000 ล้ านบาท ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี โดยนอกจากจะ
นาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ รวมกรอบวงเงินในการออกตราสารหนี ้ฯ ครัง้ นี ้ สาหรับโครงการลงทุน
จัดหาเครื่ องบินฝูงใหม่ ซึ่งเมื่อได้ รับอนุมตั ิการจัดหาแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีภาระในการชาระเงินมัดจาค่าเครื่ องบิน กรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
1. อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อหุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (“ตราสารหนี ้ฯ”) เพื่อชาระคืน
หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดชาระ และ/หรื อ อาจนาไปชาระคืนเงินกู้ของบริ ษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรื อ ลงทุนในสินทรัพย์
และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้ านบาท ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ถึงเดือนเมษายน 2566 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทังตลาด
้
ภายในและต่างประเทศอาจออกเป็ นเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินเทียบเท่า โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์สงู สุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ในกรณีที่ตลาดทุนเอื ้ออานวย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่
ละคราว
วงเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่า โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุด
ในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี ้ย : ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
อายุห้ นุ กู้ : ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว หรื อเมื่อมีการเลิกบริ ษัทฯ โดย
สามารถกาหนดให้ มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุของหุ้นกู้หรื อไม่ก็ได้
การเสนอขาย : สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรื อหลายชุด ในคราวเดียว และ/หรื อหลายคราว และ/
หรื อ เป็ นโครงการ โดยจะทาการเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
เงื่อนไขอื่นๆ: ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ร่ วมกับรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สาย
การเงินและการบัญชี หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ร่ วมกับรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชีมอบหมาย มีอานาจดาเนินการดังนี ้
34

2.1 พิจารณากาหนดประเภท ชื่อ จานวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขาย หรื อการไถ่ถอนตราสารหนี ้ฯ ดังกล่าว
2.2 แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อที่ปรึกษา และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี ้ฯ และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ทังในและต่
้
างประเทศ และ/หรื อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
และ/หรื อสถาบันการเงิน และ/หรื อบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ฯ ดังกล่าว
2.3 ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไขสัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงติดต่อขออนุญาต ให้
ข้ อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ฯ ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ฯ
ดังกล่าว
โดยได้ นาเสนอตารางแผนออกหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) แสดงความจาเป็ นในการจัดหาแหล่ง
เงินทุน โดยจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า ประมาณ 40,000 ล้ านบาท ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐานว่า
เมื่อหุ้นกู้เหล่านีค้ รบกาหนดชาระแล้ ว จะมีการออกหุ้นกู้เพื่อหมุนเวียน (Roll) ต่อไป รวมทัง้ ออกหุ้นกู้เพื่อใช้ เป็ นเงิ นลงทุนใน
สินทรัพย์ และ/หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน จานวน 40,000 ล้ านบาท ขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสาระสาคัญของ
จานวนเงินในส่วนที่สองนี ้จะเกี่ยวข้ องกับโครงการจัดหาเครื่ องบินที่บริ ษัทฯ กาลังดาเนินการ รวมเป็ นเงินทังหมดจ
้
านวน 80,000 ล้ านบาท
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริ ษัทฯ ไม่ขออนุมตั ิวงเงินในการออกหุ้นกู้ในลักษณะปี ตอ่ ปี
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ตอบข้ อซักถามว่า สาเหตุที่ไม่สามารถขออนุมตั ิกรอบวงเงินฯ ในลักษณะปี
ต่อปี ได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า การขออนุมตั ิใน
ลักษณะปี ตอ่ ปี จึงอาจทาให้ เกิดความไม่คล่องตัวในการบริ หารจัดการ หากอนาคตมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุน แต่ ต้องขอออกหุ้นกู้
ในลักษณะปี ตอ่ ปี อาจทาให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
ประธาน เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงิ นในการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี ้ ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อ หุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน โดยจะใช้ มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นชอบ
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อหุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ในวงเงินรวมไม่เกิน
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80,000 ล้ านบาท (แปดหมื่นล้ านบาทถ้ วน) ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
ประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,636,011,640 เสียง
ร้ อยละ 99.7713
ไม่เห็นด้ วย
3,179,623 เสียง
ร้ อยละ 0.1939
งดออกเสียง
570,899 เสียง
ร้ อยละ 0.0348
บัตรเสีย
400 เสียง
ร้ อยละ 0.0000
ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพ้ นจากตาแหน่ ง
ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการประชุม
และนาเสนอในระเบียบวาระที่ 9 นี ้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กล่าวเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้
เป็ นกรรมการออกจากที่ประชุม
นางปรารถนา มงคลกุล นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์ นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ ออกจากห้ องประชุมในระเบียบวาระนี ้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อที่
17 ระบุไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ ดังนี ้
1. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
2. นางปรารถนา มงคลกุล
3. นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
4. นายพินิจ พัวพันธ์
5. นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึง่ ลาออกไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และทาง
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม
2560 ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
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กาหนดค่าตอบแทน จึงได้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จากคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 มีมติเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แต่งตังกรรมการจ
้
านวน 5 คน ดังนี ้
1. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
2. นางปรารถนา มงคลกุล
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
3. นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
4. นายพินิจ พัวพันธ์
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
5. นางสาวศิริกลุ เลากัยกุล
เป็ นกรรมการ
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริ ษัทฯ ไม่พิจารณาเสนอแต่งตังบุ
้ คคลรายใหม่เข้ าเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ เพื่อร่วมบริ หารงานให้ บริ ษัทฯ มีกาไร แม้ วา่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
แต่ตนเห็นว่าคณะกรรมการก็มีหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถในการบริ หารงานให้ บริ ษัทฯ ทากาไรได้ เพิ่มขึ ้น รวมทัง้
เป็ นประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
พลอากาศเอก จอม รุ่ งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตอบข้ อซักถามว่า ในรายชื่อบุคลที่ได้ รับ
การเสนอเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ มี 3 ท่านที่เป็ นรายใหม่ แต่หมดวาระเนื่องจากดารงตาแหน่งต่อจากวาระกรรมการเดิม และ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อรับกา ร
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จากนัน้ เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ เลขานุการการประชุมฯ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการต่
้
อไป
นางสุวิมล บัวเลิศ ฝ่ ายบริ หารฯ ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนเสียงว่า ในระเบียบวาระที่ 9 นี ้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทังที
้ ่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ แล้ ว และส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ แยกตาม
รายบุคคลที่ได้ รับการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ที่ประชุม ฯ มี มติด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุม และมีสิท ธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใ ห้ แต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทฯ จานวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริ ษัทฯ ที่ออกตามวาระและพ้ นจากตาแหน่ง ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ทังนี
้ ้
ตังแต่
้ วนั ที่ 26 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป โดยแยกเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

37

1.

2.

3.

4.

5.

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
เห็นด้ วย
1,522,662,154
ไม่เห็นด้ วย
111,714,257
งดออกเสียง
327,898
บัตรเสีย
200
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
5,058,053

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

92.8587
6.8128
0.0200
0.0000
0.3085

นางปรารถนา มงคลกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,634,067,951
56,260
577,398
0
5,060,953

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.6528
0.0034
0.0352
0.0000
0.3086

นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
เห็นด้ วย
1,633,747,958
ไม่เห็นด้ วย
370,300
งดออกเสียง
579,498
บัตรเสีย
0
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
5,064,806

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.6332
0.0226
0.0353
0.0000
0.3089

นายพินิจ พัวพันธ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน

1,633,931,951
437,453
331,530
0
5,061,628

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.6444
0.0267
0.0202
0.0000
0.3087

นางสาวศิริกลุ เลากัยกุล
เห็นด้ วย
1,633,979,419
ไม่เห็นด้ วย
369,353
งดออกเสียง
332,198
บัตรเสีย
600
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
5,080,992

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

99.6473
0.0225
0.0203
0.0000
0.3099
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธาน แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
นอกเหนือจากวาระการประชุมข้ างต้ นนัน้ คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมคาตอบข้ อซักถามดังกล่าวเพื่อมา
ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบในวาระที่ 10 โดยสามารถสรุปประเด็นพอสังเขปได้ ดงั นี ้ 1. เรื่ องกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของบริ ษัทฯ 2. เรื่ องการ
จ่ายเงิ นสนับสนุนคนพิ การ 3. เรื่ องการจัดให้ พนักงานต้ อนรั บบนเครื่ องบินแต่งกายชุดไทยสวยงาม และ 4. เรื่ องการสรรหา
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยขอให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายบริ หารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไปเป็ น
ผู้ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่ 1. และ 2.
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่าสาหรับประเด็นเรื่ องการจ่ายเงินสนับสนุนคนพิการ
จานวน 21 ล้ านบาทนัน้ เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญ ญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้
สถานประกอบการสามารถเลือกให้ การสนับสนุนคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ว่าจ้ างคนพิการในอัตราร้ อยละ 1 ของ
จานวนพนักงานที่สถานประกอบการนั ้นว่าจ้ างในประเทศไทย หรื อ ส่งเงินเข้ ากองทุนคนพิการ หรื อ จั ดให้ มีสมั ปทานให้ แก่คน
พิการโดยสนับสนุนให้ คนพิการให้ มีงานทาโดยสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยคนพิการไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้
เลือกที่จะให้ การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยการให้ เงินสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการเพื่อทาโครงการซึ่ง เป็ น ไปตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งหากบริ ษัทฯ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามบริ ษัทฯ ก็ จะถูกหักเงิ นเข้ ากองทุนคนพิการ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ู พิการที่บริ ษัทฯ
ต้ องการสนับสนุนไม่ได้ รับประโยชน์ โดยตรงจากการสนับสนุนของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเลือกที่จะสนับสนุนคนพิการให้
สามารถได้ รับประโยชน์ โดยตรงแทนการส่งเงิ นเข้ ากองทุนคนพิการ อนึ่ง เนื่องจากบริ ษัทฯ มีพนักงานจานวนทัง้ สิ ้นประมาณ
21,000 คน เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ างคนพิการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของจานวน
พนักงานทังหมด
้
กล่าวคือ ประมาณ 210 คน แต่ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีพนักงานที่เป็ นคนพิ การเพียง 12 คนเท่านัน้ ซึ่งต้ องว่าจ้ าง
เพิ่มเติมอีก 198 คน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงต้ องสมทบเงินสนับสนุนคนพิการให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
ในจานวนประมาณ 109,500 บาทต่อคน รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 21 ล้ านบาท
สาหรับประเด็นเรื่ องกองทุนสารองเลี ้ยงชีพนัน้ ตามที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานบริ ษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว อันเป็ นความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และพนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิการให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ
และเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการออมทรัพย์และเป็ นหลักประกันให้ แก่พนักงานและครอบครัว สาหรับกรณีพนักงานเสียชีวิต ออกจาก
งาน หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยเมื่อ 3 ปี ที่แล้ ว ได้ มีพนักงานซึง่ เป็ นสมาชิกกองทุนบางส่วนแจ้ งต่อบริ ษัทฯ ว่า
ตนมีภาระหนี ้สินและมีปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยขอลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพและลาออกจากการเป็ น
พนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ รับเงินสมทบทังส่
้ วนของบริ ษัทฯ และพนักงาน ซึง่ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ ก็
ได้ รับทราบและตระหนักถึงกรณีปัญหาดังกล่าว และได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยแก้ ไขข้ อบังคับของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
จากเดิมที่กาหนดให้ พนักงานที่มีสทิ ธิได้ รับเงินจะต้ องลาออกทังจากการเป็
้
นพนักงานของบริ ษัทฯ และการเป็ นสมาชิกของกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ โดยให้ พนักงานมีสิทธิได้ รับเงินสมทบเฉพาะส่วนที่พนักงานได้ สมทบให้ แก่กองทุน ในกรณีที่พนักงานลาออกจาก
การเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยไม่ต้ องลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ สาหรับเงินสมทบที่บริ ษัทฯ ได้ นาส่ง
ให้ แก่กองทุนให้ นากลับไปเป็ นรายได้ ของบริ ษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีนนั ้ และหากพนักงานได้ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกของกองทุนเป็ น
เวลาเกินกว่า 2 ปี แล้ ว แต่ยงั คงเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ อยู่ ก็จะมีสทิ ธิกลับมาสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ อีกครัง้ หนึ่ง
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อย่างไรก็ ดี ในปั จจุบัน พนักงานของบริ ษั ทฯ บางท่านซึ่ง ได้ รั บ ความเดือ ดร้ อนได้ ร้ องขอให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท ฯ พิ จ ารณา
ดาเนินการในเงื่อนไขต่างๆ อาทิ ให้ พนักงานที่ออกจากการเป็ นสมาชิกของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ รับเงินสมทบในส่วนของบริ ษัทฯ
ด้ วยแม้ วา่ ตนยังมีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ อยู่ หรื อ ขอให้ บริ ษัทฯ ไม่นาเงินสมทบของบริ ษัทฯ กลับไปเป็ นรายได้ ของบริ ษัทฯ
แต่ให้ เก็บไว้ เพื่อรอส่งมอบให้ แก่พนักงานเมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เกษี ยณอายุ โดยไม่มีความผิดใดๆ หรื อ ขอให้ บริ ษัทฯ
เก็บเงินสมทบดังกล่าวไว้ แล้ วให้ นามาสมทบเป็ นเงินสมทบตังต้
้ นภายหลังจากพนักงานได้ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพอีกครัง้ หนึง่ เมื่อพ้ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพครัง้ ล่าสุดโดยให้ นบั อายุการ
เป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพต่อเนื่องจากครัง้ ก่อนด้ วย อย่างไรก็ดี การจะดาเนินการตามข้ อเสนอดังกล่าวก็ต้องเป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่ใช้ บงั คับอยู่ ซึ่งในปั จจุบนั มีพนักงานของบริ ษัทฯ กว่า 19,000 คนเป็ นสมาชิก
ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพดังกล่าว ซึง่ ก็มีพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอดังกล่าว
และร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อบังคับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเดิม เพราะเป็ นห่วงว่าหากดาเนินการตามข้ อเสนอ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจานวนเงินสมทบที่จ่ายออกจากกองทุน ในการนี ้ คณะกรรมการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพซึ่งประกอบด้ วย
บุคลากรจากทังฝ่
้ ายบริ ษัทฯ และฝ่ ายพนักงานของบริ ษัทฯ ก็ได้ จดั ให้ มีแบบสอบถามไปยังสมาชิกกองทุนทังหมดเกี
้
่ยวกับข้ อเสนอ
ข้ างต้ น และคณะกรรมการกองทุนก็ได้ รับการตอบรับจากสมาชิกกองทุนแล้ วบางส่วนซึ่งในปั จจุบนั ก็อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
รวบรวมและพิจารณาต่อไป โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก็จะพยายามจะดาเนินการตามแนวทางในการลด
ภาระและแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินและค่าครองชีพของพนักงานบริ ษัทฯ
ประธาน ได้ ให้ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเรื่ องการจัดให้ พนั กงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบินแต่งกายชุดไทยสวยงาม
นาวาอากาศตรี พงษ์ ธร เทพกาญจนา ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสาหรับการจัดให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบน
แต่งชุดไทยนัน้ โดยปกติเป็ นธรรมเนียมของบริ ษัทฯ ที่จะจัดให้ พนักงานต้ อนรับแต่งกายชุดไทยตามช่วงเวลาเทศกาลสาคั ญต่างๆ
และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ บริ ษัทฯ จึงได้ มีแนวความคิดโดยได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารให้ พนักงานต้ อนรับ
สาหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาการเดินทางเกินกว่า 2 ชัว่ โมง สวมใส่ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งแตกต่างจากชุดไทยที่พนักงาน
ต้ อนรับสวมใส่ตามปกติ โดยพนักงานต้ อนรับที่สวมใส่ชดุ ไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังกล่าวทุกรายจะได้ รับการฝึ ก ผ่านการอบรมตาม
มาตรฐานที่สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ทกุ ประการและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เต็มประสิทธิภาพ โดยชุด
ไทยดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินแต่อย่างใด สาหรับชุดไทยที่ได้ ใช้ ไปแล้ วนัน้
บริ ษัทฯ จะนามาใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้ อีก โดยราคาของชุดไทยดังกล่าวอยูท่ ี่ประมาณ 1,160 บาทต่อชุด
ประธาน ได้ ขอให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมสาหรับประเด็นเรื่ องการ
สรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ รวมถึง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หรื อ กระทรวงการคลังซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ มิ ได้ นิ่งนอนใจใน
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การสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ โดยได้ ดาเนินการสรรหามาแล้ วตังแต่
้ เดือนกันยายน 2559 ก่อนที่จะครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งของนายจรัมพร โชติกเสถียร แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้ เนื่องจากธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันที่รุนแรง ดังนัน้
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ นนจะต้
ั้
องมีความรู้ ความสามารถรอบด้ าน บริ ษัทฯ จึงมีความ
จาเป็ นต้ องดาเนินการสรรหาบุคลากรดังกล่าวด้ วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่เหมาะสมกับการบริ หารงาน
ของบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการสรรหา แต่มีผ้ สู มัครเข้ ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าวน้ อยรายจึงได้
มีการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ มีการสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั อยู่ในระหว่าง
ตรวจสอบประวัติของผู้สมัคร ดังนัน้ จึงขอยืนยันว่าขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ มิได้ ชะงักแต่อย่างใด
และบริ ษัทฯ ได้ รายงานการดาเนินการดังกล่าวให้ แก่ สคร. ทราบเป็ นระยะ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะ
พยายามดาเนินการสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ให้ แล้ วเสร็ จก่อนที่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว รักษาการกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่จะครบกาหนดเกษี ยณอายุ
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยจะรวมคาถามที่ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ตอบข้ อซักถามภายหลังในคราวเดียวกัน
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในประเด็นที่ตนสอบถามเรื่ องการจ่ายเงิ นสนับสนุนคนพิการนันตนไม่
้
ติดใจ แต่
อยากให้ บริ ษัทฯ ติดตามต่อไปว่าเงิ นที่ได้ จ่ายสนับสนุนคนพิการไปนัน้ ได้ ถูกนาไปให้ แก่คนพิการและคนพิการดังกล่าวได้ ใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน โดยไม่อยากให้ เกิดปั ญหาขึ ้นดังเช่นกรณีเงินทอนวัด สาหรับประเด็นเรื่ องเงินสมทบกองทุน สารอง
เลี ้ยงชีพที่บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขข้ อบังคับให้ พนักงานที่ลาออกจากสมาชิกกองทุนได้ รับเพียงเงินส่วนที่ตนสมทบโดยไม่ได้ สว่ นของบริ ษัทฯ
ด้ วยนัน้ ตนมองว่าตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้ องการให้ พนักงานที่ลาออกไปแล้ วได้ รับเงินสมทบทังหมดเพื
้
่อใช้ สอยในช่วงบัน้
ปลายชีวิต ซึง่ ในกรณีนี ้ มีพนักงานที่ลาออกจานวนกว่า 500 คน และต้ องเสียเงินสมทบในส่วนของบริ ษัทฯ ที่เข้ าใจว่าควรเป็ นสิทธิ
ของพนักงานไปเป็ นจานวนมาก ซึง่ ตนมองว่าการที่บริ ษัทฯ นาเงินสมทบในส่วนของบริ ษัทฯ ไปคานวณกลับเป็ นรายได้ ของบริ ษัทฯ
นันเป็
้ นลาภที่มิชอบด้ วยกฎหมายที่บริ ษัทฯ พึงจะได้ และเห็นว่าข้ อบังคับกองทุนในลักษณะนี ้น่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทย
จึงอยากให้ ฝ่ายบริ หารทบทวนข้ อบังคับดังกล่าวและเสนอให้ แก้ ไขว่าให้ พนักงานที่ลาออกจากกองทุนแต่ยงั มีสถานะเป็ นพนักงาน
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิได้ รับเงินสมทบในส่วนของบริ ษัทฯ เมื่อพนักงานนันสิ
้ ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ตนขอสอบถามในหลักการว่าหากคณะกรรมการหรื อ ผู้บ ริ หารของบริ ษั ทฯ ได้ พ้น จากตาแหน่งแล้ ว เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี และต่อมาถูก ป.ป.ช. สอบสวนเรื่ องการจัดซื ้อเครื่ องบินของบริ ษัทฯ หากคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารที่ถกู สอบสวน
ดังกล่าวร้ องขอมายังบริ ษัทฯ เพื่อให้ เปิ ดเผยรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ถกู สอบสวนนัน้ บริ ษัทฯ จะยินยอม
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวหรื อไม่
สุดท้ ายนี ้ ตนขอกล่าวแสดงความชื่นชมต่อประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยเห็นว่าปั ญหาบางเรื่ องที่ได้ เสนอ
เรื่ องให้ คณะอนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ชดุ เล็กพิจารณาแต่กลับไม่ได้ รับการตอบรับและแก้ ไข อาทิ กรณีฝ่ายครัวการบิน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องความเสียหาย เครื่ องบินล่าช้ า หรื อกรณีกาลังคนไม่เพียงพอต่อการให้ บริ การจนต้ องนาพนักงานในส่วนสานักงานมาช่วย
ดาเนิน งานในส่วนนี ้ ซึ่ง ต้ องเสียค่า ล่ว งเวลาให้ แก่พ นัก งานดัง กล่า วในอัตราร้ อยละ 200 ซึ่ง เมื่ อปั ญ หานีไ้ ด้ ถูก เสนอให้ แ ก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ชดุ ใหญ่ ก็ได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวทันทีโดยจัดหาพนักงานจากภายนอก (outsource) เข้ า
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มาช่วยงานในส่วนดังกล่าวจานวน 79 คน นอกจากนี ้ ในกรณีที่ขาดอุปกรณ์ ภาคพื ้น Heavy Hi-Loader ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
และขาดกาลังคนในการให้ บริ การจนส่งผลกระทบให้ ผ้ โู ดยสารได้ รับสัมภาระล่าช้ านัน้ ก็ได้ รับการแก้ ไขจากคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์อย่างทันท่วงทีเช่นกัน จึงขอขอบพระคุณสาหรับเรื่ องดังกล่าว
พันจ่าอากาศเอก สมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นเรื่ องกองทุนสารองเลี ้ยงชีพนัน้ ในขณะนี ้มี
พนักงานของบริ ษัทฯ จานวนกว่า 500 คนได้ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแต่ยงั คงมีสถานะเป็ นพนักงานของ
บริ ษัทฯ อยู่ ซึง่ หากยังคงให้ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับกองทุนที่ได้ รับการแก้ ไขเมื่อ 3 ปี ที่แล้ วตามที่รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สาย
บริ หารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไปชี ้แจงในที่ประชุมนัน้ พนักงานที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่ยงั คงเป็ น
พนักงานของบริ ษัทฯ ก็จะต้ องสูญเสียเงินสมทบในส่วนของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ นากลับไปเป็ นเงินรายได้ ของบริ ษัทฯ กว่า 800 ล้ านบาท
ซึ่งตนเข้ าใจว่ากรณีดงั กล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับและกฎหมายแต่ก็ยงั คิดว่าการที่บริ ษัทฯ นาเงินดังกล่าวกลับเข้ าเป็ นรายได้ ของ
บริ ษัทฯ ในรอบบัญชีนนขั
ั ้ ดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย คุณธรรม ความเป็ นธรรม ซึ่งพนักงานก็มีความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยกร้ อง
ความเป็ นธรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอเรี ยนให้ ประธาน
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นทราบว่าพนักงานกว่า 500 รายดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากการแก้ ไขข้ อบังคับกองทุนดังกล่าว
และใคร่ขอให้ พิจารณาให้ ความช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวด้ วย สาหรับในส่วนของแบบสอบถามสาหรับการแก้ ไขข้ อบังคับ
กองทุนนัน้ ตนขอเรี ยนว่ามีพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนบางรายยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนด หรื อแผนการ
ลงทุนของกองทุนดังกล่าว การตอบแบบสอบถามดังกล่าวจึงอาจไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
นอกจากนี ้ ตนขอสอบถามว่าการที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินของบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด ในอัตราร้ อยละ 90
ของจานวนตัว๋ เครื่ องบินทังหมด
้
และรับภาระในการขายตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวเอง อันอาจเป็ นภาระต่อบริ ษัทฯ นัน้ มีเหตุผลในการ
ดาเนินการดังกล่าวอย่างไร และการดาเนินการดังกล่าวส่งผลดีหรื อผลเสียต่อบริ ษัทฯ อย่างไร
นายสุชาติ มิตรผักแว่น ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปั ญหาการแต่งตังโยกย้
้
ายบุคลากรภายในบริ ษัทฯ เรื่ อง
ธรรมาภิบาล และการทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ นันเป็
้ นสาเหตุหลักที่ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ยังคงขาดทุน อยู่ในปั จจุบนั ซึ่ง
ตนเข้ าใจว่าในปั จจุบนั ยังคงมีกรณีตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ ที่อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. อีกหลายเรื่ อง เปรี ยบเสมือนก๊ อกน ้า
ที่เปิ ดไว้ ทาให้ เงินรายได้ ของบริ ษัทฯ รั่วไหลออกไปและส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีผลกาไรจนถึงปั จจุบนั ตนจึงอยากให้ บริ ษัทฯ เคร่ งครัด
และจริ งจังกับการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลที่ยกขึ ้นเป็ นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
กลับมามีผลประกอบการที่ดีมีกาไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นในชัน้ ผู้บริ หารระดับล่าง ซึ่งหากภายหลังบุคคล
ดังกล่า วได้ รั บตาแหน่งที่ สูงขึน้ ก็ อ าจส่ง ผลกระทบต่อ บริ ษัท ฯ เป็ น อย่างมาก อาทิ กรณี ฝ่ายช่างได้ สงั่ ซื อ้ อุปกรณ์ ม้วนอะไหล่
เครื่ องบินในห้ องเครื่ องที่สงั่ ซื ้อมาแล้ วราคากว่า 50 ล้ านบาท แต่ไม่สามารถใช้ งานได้ จริ ง ซึ่งเข้ าใจว่าอยู่ในระหว่างสอบสวนและมี
มูลด้ วย จึงอยากขอติดตามว่าเรื่ องดังกล่าวมีความคืบหน้ าอย่างไร
นอกจากนี ้ ยังมีกรณีการทุจริ ตเกี่ยวกับชุดเครื่ องแบบของพนักงานซึง่ กระทบต่อสวัสดิการของพนักงานและอาจฝ่ าฝื นต่อ
กฎหมายแรงงานด้ วย สาหรับกรณีปัญหาในฝ่ ายบริ การอุปกรณ์ภาคพื ้นที่เกิดกรณีพนักงานขับรถเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นกลางสนามบิน
และถูกบริ ษัทฯ ปรับเป็ นเงินถึง 180,000 บาท โดยตรวจพบว่าไม่มีการทาประกันภัยสาหรับรถดังกล่าวไว้ ซึ่งตนอยากให้ ตรวจสอบ
ว่ามีการทุจริ ตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทาประกันภัยหรื อไม่
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สาหรับกรณีฝ่ายครัวการบินนัน้ ตนทราบมาว่ามีอดีตผู้บริ หารในฝ่ ายครัวการบิน ซึง่ เกษี ยณอายุไปแล้ วได้ จดั ตังบริ
้ ษัทของ
ตนเองขึ ้นมาเพื่อรับงานต่อจาก “บริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด” ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และอาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตใน
การรั บงานดังกล่าวได้ จึงอยากให้ ประธาน คณะกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ อ งได้ รั บทราบและ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวต่อไปด้ วย เพื่อให้ บริ ษัทฯ กลับมามีผลกาไรต่อไป
สุดท้ ายนี ้ ตนอยากให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาเรื่ องการให้ คามัน่ สัญญาในการให้ ผลประโยชน์ตอ่ พนักงานของบริ ษัทฯ อาทิ การ
จ่ายโบนัส หรื อ การขึ ้นเงินเดือน ซึ่งอาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ยิ่ งขาดทุนขึ ้นไปอีก และส่งผลกระทบให้
ผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับเงินปั นผลซึง่ ตนเห็นว่าไม่เป็ นธรรมสาหรับผู้ถือหุ้น
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ความรักความสามัคคีของพนักงานและบุคลากรในองค์กรนันเป็
้ นเรื่ องที่สาคัญ
แต่ตราบใดที่บริ ษัทฯ ยังคงไม่มีความเห็ นใจต่อผู้ปฏิบตั ิงาน หรื อยังคงมีความไม่โปร่ งใส ความรักความสามัคคีของพนักงานและ
บุคลากรก็ไม่สามารถเกิดขึ ้นในองค์กรได้ ในปั จจุบนั นัน้ เรื่ องภายในของบริ ษัทฯ หลายๆ เรื่ องได้ ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกโดย
บุคคลภายในบริ ษัทฯ เองว่าบริ ษัทฯ ไม่มีความโปร่ งใส ไม่เป็ นธรรม ไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งพนักงานของบริ ษัทฯ ก็ได้ เรี ยกร้ องต่อ
หน่วยงานภายนอกในหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ ขบวนประท้ วงต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งตนอยากให้ ฝ่ายบริ หารบริ หารงานใน
ลักษณะที่ทาให้ พนักงานเชื่อว่าตนได้ รับการดูแลจากฝ่ ายบริ หาร อยากให้ ฝ่ายบริ หารเข้ ามาพูดคุยกับพนักงาน เพื่อให้ เกิดความรัก
ความสามัคคีขึ ้นในองค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจบริ การซึง่ ต้ องให้ บริ การโดยมนุษย์ ซึง่ จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องเริ่ มต้ นจากการให้ บริ การอย่างมีความสุข นอกจากนี ้ ตนเชื่อว่ากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่ใช้ บงั คับอยู่นนสามารถแก้
ั้
ไข
ได้ บนพื ้นฐานที่ฝ่ายบริ หารมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือพนักงาน
นอกจากนี ้ ในเรื่ องของการจัดซื ้อของในฝ่ ายครัวการบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝ่ ายปฏิบตั ิและการให้ บริ การของลูกเรื อบน
เครื่ องบิน เช่น การปรั บปรุ งการให้ บริ การแบบใหม่ในชัน้ ธุรกิ จ ซึ่งการให้ บริ การดังกล่าวบนเครื่ องบินก็ ได้ มีการจัดซื ้ออุปกรณ์
บางอย่างเพื่อให้ สอดรับกับการให้ บริ การรูปแบบใหม่แต่กลับไม่สามารถใช้ ได้ จริ ง หรื อ การจัดซื ้อข้ าวกล่องเบนโตะเพื่อให้ บริ การบน
เครื่ องบินซึง่ มีการจัดซื ้อซ ้าซ้ อนทังกล่
้ องใหญ่และกล่องเล็ก ซึง่ อาจเกิดจากปั ญหาการทุจริ ต จึงขอแนะนาให้ สง่ บุคคลภายนอกแฝง
ตัวเข้ าเป็ นผู้โดยสารเข้ าใช้ บริ การบนเครื่ องบินเพื่อสืบเสาะว่ามีอปุ กรณ์ใดที่ไม่สามารถใช้ ได้ บนเครื่ องบิน และนาข้ อมูลมาแจ้ งต่อ
ฝ่ ายบริ หารเพื่อดาเนินการต่อไป ทังนี
้ ้ ตนมองว่าถึงเวลาที่ควรพูดคุยเรื่ องการทุจริ ตภายในองค์กรเพื่อแก้ ปัญหาอย่างจริ ง จัง
ในอีกประเด็นหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่ องการจัดซื ้อหรื อเช่าเครื่ องบิน อาทิ โบอิ ้ง 787 ซึ่งสามารถบินในระยะไกล (Long Route
หรื อ Long Haul) ได้ แต่กลับใช้ เครื่ องบินดังกล่าวให้ บริ การการบินในระยะสัน้ (Short Haul) ซึ่งไม่สอดคล้ องกับลักษณะของ
เครื่ อ งบิน ดัง กล่า ว และเมื่ อ จะดาเนิน การดัด แปลงเครื่ อ งบิน เพื่อ ที่จ ะให้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิน นัน้ ต้ อ งมั่น ใจว่า ใช้ ไ ด้ จ ริ ง
มิเช่นนันก็
้ จะต้ องเสียเวลาไม่สามารถนาเครื่ องบินดังกล่าวให้ บริ การได้ และยังต้ องเสียงบประมาณอีกจานวนมากเพื่อดัดแปลงให้
สามารถให้ ใช้ งานได้ จริ งอีกด้ วย อาทิ การดัดแปลงห้ องพักพนักงานบนเครื่ องบิน (Crew Rest) เพื่อให้ บริ การการบินระยะไกล
(Long Haul) ซึ่งปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ และยังส่งผลให้ ผ้ โู ดยสารไม่พึงพอใจจากการเปลี่ยน
เครื่ องบินที่ให้ บริ การอีกด้ วย
ในการนี ้ ตนอยากให้ ฝ่ายบริ หารให้ ความสาคัญและให้ ความระมัดระวังกับการใช้ เงินของบริ ษัทฯ ไม่น้อยไปกว่าการหา
รายได้ ของบริ ษัทฯ และตนยังเสนอให้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม
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สุจริ ต มีวิสยั ทัศน์ เข้ ามาบริ หารงานของบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง เพื่อขจัดปั ญหาการแต่งตังโยกย้
้
ายผู้บริ หารต่างๆ ที่ตนคิดว่ายังไม่
โปร่งใสเท่าที่ควร
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในวันที่บริ ษัทฯ จัดงานขายตัว๋ เครื่ องบินราคาถูกที่ ห้ างสยามพารากอน ได้ เกิด
ปั ญหาในการจัดงานอาทิ การแซงคิว แต่ไม่พบว่ามีการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จึงอยากสอบถามว่าใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน
ดังกล่าว และใช้ งบประมาณในการจัดงานดังกล่าวเท่าใด และจะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวในปี ตอ่ ไปอย่างไร
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่าในการสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่นนั ้ ผู้สมัคร
จาเป็ นจะต้ องเป็ นคนไทยหรื อไม่ และอยากสอบถามถึงโทษและความรับผิดตามกฎหมายต่อผู้โดยสารที่แกล้ งแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นเท็จ
เกี่ยวกับการวางระเบิดบนเครื่ องบินซึ่งก่อให้ เกิดความวุ่นวายและเสียเวลาต่อทังผู
้ ้ ให้ บริ การและผู้โดยสารเป็ นอย่างมาก และบริ ษัทฯ
ใช้ หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินว่าการแจ้ งข้ อมูลดังกล่าวมีความจริ งจังหรื อไม่
นายดารงค์ ไวยคณี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
1. การแก้ ปัญหาในการบริ หารจัดการบริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด ซึ่งส่งผลกระทบถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ
ในปั จจุบนั
2. ตามที่คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ มี การปรับเปลี่ยนที่นงั่ เครื่ องบิน แอร์ บสั A330 จานวน 8 ลานัน้ ซึ่งสาหรับ 3
ลาแรก ได้ ดาเนินการดัดแปลงระบบ In-Flight Entertainment (IFE) จากเดิมระบบ Panasonic เปลี่ยนเป็ นระบบ Rave ซึ่งไม่เคย
ใช้ มาก่อน โดยอีก 5 ลาที่เหลือที่ได้ อนุมตั ิงบประมาณการดัดแปลงให้ เปลี่ยนเป็ นระบบเดียวกันเป็ นจานวนกว่า 2,000 ล้ านบาท ซึ่ง
อาจเกิดปั ญหาในการซ่อมบารุงเครื่ องบินในอนาคตซึง่ บุคลากรฝ่ ายช่างมีเพียงความรู้ความชานาญสาหรับระบบ IFE เดิม จึงอยาก
เรี ยนถามเหตุผลในการเปลีย่ นแปลงระบบ IFE
3. ระบบ Web Booking Platform สาหรับการจองตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งได้ มีการจัดประมูลถึง 3 ครัง้ โดยมีการยกเลิกการ
ประมูลสาหรับครัง้ แรก ส่วนครัง้ ที่ 2 และ 3 ได้ มีผ้ เู สนอราคาเป็ นจานวน 900 ล้ านบาท และ 1,500 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งได้
ยกเลิกการประมูลไป ตนจึงอยากสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่รับข้ อเสนอสาหรับผู้เสนอราคาจานวน 900 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
ต่าที่สดุ และตนเข้ าใจว่ามีอดีตผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการประมูลทัง้ 3 ครัง้ ดังกล่าว และเรื่ องดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงใคร่ขอให้ ฝ่ายบริ หารตรวจสอบเป็ นการภายในต่อไป
4. เรื่ องน ้าดื่มที่ให้ บริ การในชัน้ ธุรกิจ ซึ่งเดิมใช้ นา้ ดื่มยี่ห้อ evian ซึ่งเป็ นของประเทศฝรั่งเศส แต่ต่อมาบริ ษัทฯ ได้
เปลีย่ นเป็ นยี่ห้อ Panna ซึง่ เป็ นของประเทศอิตาลี โดยได้ รับการร้ องเรี ยนจากผู้โดยสารถึงเรื่ องคุณภาพของน ้าดื่มดังกล่าว จึงอยาก
ทราบถึงเหตุผลในการพิจารณาจัดหานา้ แร่ เพื่อให้ บริ การต่อผู้โดยสารบนเครื่ องบิน และน ้าดื่มที่ใช้ ให้ บริ การในปั จจุบนั ดีกว่า
ของเดิมอย่างไร
5. ตนรู้สกึ ว่าผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่ให้ ความใส่ใจกับพนักงานของบริ ษัทฯ เท่าที่ควร ทาให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ไม่ร้ ูจกั
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ ตนเห็นว่าผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานเข้ าปรึ กษาหารื อกันเพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ ภายใน
องค์กรต่อไป
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นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ตนไม่เห็นด้ วยกับการที่บริ ษัทฯ บริ จาคเงินจานวน 21 ล้ านบาท ให้ แก่
ผู้พิการโดยไม่ได้ รับผลประโยชน์ใดตอบแทน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ควรปรับเปลี่ยนจากการบริ จาคเงินให้ แก่ผ้ พู ิการเป็ นการให้ โอกาสแก่ผ้ ู
พิการเข้ าทางานในบริ ษัทฯ แทน ซึ่งตนเห็นว่าในสายการบินต่างๆ ก็มีการว่าจ้ างผู้พิการให้ ทางานในตาแหน่งพนักงานขายตั๋ว
เครื่ องบิน และในตาแหน่งอื่นๆ ดังนัน้ บริ ษัทฯ ก็ควรจะดาเนินการดังกล่าวด้ วย เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ อี กทัง้ บริ ษัทฯ
ก็ได้ รับประโยชน์จากการจ้ างแรงงานตอบแทนด้ วย โดยตนเห็นว่าบริ ษัทอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น บริ ษัท โมบายโฟนไทย จากัด ก็มี
การว่าจ้ างผู้พิการให้ ทางานในบริ ษัท จึงไม่ต้องบริ จาคเงินให้ แก่กองทุนอีก
นายสุชาติ มิตรผักแว่น ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า กรณีมีผ้ รู ้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตในบริ ษัทฯ ไปยังผู้บริ หาร แล้ วมีการ
เปิ ดเผยชื่อของผู้ร้องเรี ยนคนดังกล่าวนัน้ เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหลักธรรมมาภิบาล กฎระเบียบ และกฎหมาย ตนจึงขอให้ ผ้ บู ริ หาร
ที่รับผิดชอบในหน่วยธุรกิจบริ การการบิน และฝ่ ายบริ การอุปกรณ์ภาคพื ้น ซึ่งก็คือนางภั ครา เรื องสิริเดโช ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
ด้ วย โดยได้ มีการร้ องเรี ยนเรื่ องนี ้ไปยังประธานฯ ด้ วย ประเด็นถัดมาคือ กรณีที่พนักงานได้ แจ้ งเบาะแสการกระทาผิดภายในส่วน
งานตน แต่ตอ่ มาพนักงานคนดังกล่าวได้ ถกู ย้ ายออกจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนงานนัน้ โดยให้ ผ้ ทู ี่กระทาความผิด เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
ในส่วนงานดังกล่าวแทน เป็ นเรื่ องที่ไม่สมควร และจะทาให้ ในอนาคตไม่มีบุคคลใดจะชีเ้ บาะแสการกระทาความผิดอีก เพราะ
ผู้บริ หารเข้ าข้ างผู้กระทาความผิด กรณีดงั กล่าวนี ้เกิดขึ ้นภายในหน่วยงานของนางภัครา เรื องสิริเดโช จึงขอให้ นางภัครา เรื องสิริเดโช
ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวด้ วย
นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนประสงค์ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบเรื่ องการจัดซื ้อจัด
จ้ างในทุกแผนกอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะการจัดซื ้อน ้าดื่มที่เคยจัดซื ้อจากครัวการบินในต่างประเทศซึ่งจัดซื ้อโดยตรงจากบริ ษัทที่
เป็ นผู้ผลิต ซึง่ ตนทราบว่าไม่ผา่ นกระบวนการจัดซื ้อตามหมวด 8 ของระเบียบบริ ษัทฯ เรื่ องการจัดซื ้อ รวมทังการจั
้
ด ซื อ้ อาหารแช่
แข็งในยุโรปด้ วย โดยตนมีความเห็นว่า นอกจากราคาสินค้ าแล้ ว ควรคานึงถึงค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้ วย เช่น ค่า ดาเนินการ ค่าพื ้นที่
จัดเก็บ เป็ นต้ น เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ซื ้อสินค้ าในราคาถูกอย่างแท้ จริ ง จากประสบการณ์ การทางาน ตนเห็นว่าส่วนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นส่วนงานที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการทุจริ ตสูง อีกทังยั
้ งตรวจสอบได้ ยากและใช้ เวลานาน โดยเฉพาะการจัดซื ้อ
สินค้ าเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ โู ดยสารบนเครื่ องบินทุกระดับชันโดยสาร
้
ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่ได้ ดแู ลเรื่ องราคาอย่างใกล้ ชิดเท่าที่ควร เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มองว่าการจัดซื ้อสินค้ าที่มีรสชาติหรื อคุณภาพดี เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารพึงพอใจในการให้ บริ การเป็ นเรื่ องสาคัญกว่า แต่ตนก็มี
ความเห็นว่า การให้ บริ การแก่ผ้ โู ดยสารบนเครื่ องบินของบริ ษัทฯ ก็ยงั ไม่สามารถแข่งขันได้ กบั บริ การบนเครื่ องบินของบางสายการ
บิน เช่น สายการบินเอเมิเรตส์หรื อสายการบินสิงคโปร์ เนื่องจาก ต้ องอาศัยปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้ วย ประการถัดมา ตนมีความเห็น
ว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินไม่จาเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นเครื่ องแต่งกายตามเทศกาล เนื่องจาก เครื่ องแต่งกายของพนักงานต้ อนัร
บบนเครื่ องบินซึง่ เป็ นชุดไทยแบบเดิมนันก็
้ สวยงามอยูแ่ ล้ ว ไม่ล้าสมัย และยังมีความคล่องตัวในการทางาน อีกทัง้ ผู้โดยสารซึ่งเป็ น
ชาวต่างชาติก็ชื่นชอบการแต่งกายของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินด้ วยชุดไทย ดังนัน้ หากพนักงานต้ อนรั บบนเครื่ องบินยังมี
สภาพร่ างกายที่เหมาะสม บริ ษัทฯ ก็ ควรจะให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินแต่งกายด้ วยชุดไทยแบบเดิมของบริ ษัทฯ โดยไม่
จาเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายใดเพิ่มเติม ในอดีต หากเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินก็ไม่ได้ แต่งกายโดยสวมใส่
ชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 และโจงกระเบนเช่นนี ้ ซึ่งไม่สวยงามและไม่เหมาะสม แต่มีการแต่งกายโดยสวมใส่ชุดสงกรานต์ ที่เป็ น
ผ้ าลายดอก และมีกิจกรรม เช่น การรดน ้าดาหัวและการตกแต่งดอกไม้ บนเครื่ องบิน ซึง่ สวยงามและไม่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายสูง
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นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้ มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้
พิจารณาเรื่ องการอนุมตั กิ ารใช้ รหัสการลาเพื่อปฏิบตั ิงานนอกสถานที่โดยผู้ไม่มีอานาจอนุมตั ิ แต่ก็ยงั ไม่มีข้อสรุปในเรื่ องดังกล่าว จึง
ขอให้ บริ ษัทฯ ตรวจสอบ เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ และผู้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง
นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่า ขอให้ ที่ประชุมหารื อและอภิปรายโดยคานึงถึงเวลาประชุมและ
ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ด้ วย เพื่อไม่ให้ การประชุมยืดเยื ้อจนปิ ดการประชุมล่าช้ าอย่างเช่นในปี ที่ผา่ นมา
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนขอยืนยันว่ากรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารทุกท่านให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีความยัง่ ยืน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ก็ได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยให้ พนักงานของ
บริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการใดๆ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลได้ ทังนี
้ ้ ตนขอขอบคุณสาหรับการให้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ จากผู้ถือหุ้นในเรื่ องดังกล่าว และจะให้ ผ้ รู ั บผิดชอบชีแ้ จงเรื่ องดังกล่าวต่อไป นอกจากนี ้ กรณี หนี ้สินของ
พนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ บริ ษัทฯ ก็เข้ าใจความลาบากของพนักงานในเรื่ องดังกล่าว และมีแผนการที่จะช่วยพนักงาน
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ บริ ษัทฯ กาลังดาเนินการจัดตังคณะท
้
างานเพื่อให้ ความช่วยเหลือ เช่น ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการการใช้ จ่าย เป็ นต้ น โดยในประเด็นอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามมานัน้ ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าวจะชี ้แจงในแต่ละประเด็นต่อไป
นาวาอากาศตรี พงษ์ ธร เทพกาญจนา ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติความผิด
บางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้ บญ
ั ญัติวา่ ผู้ใดแจ้ งข้ อความหรื อส่งข่าวสารซึง่ รู้อยูแ่ ล้ วว่าเป็ นเท็จ และการนัน้ เป็ นเหตุ
หรื อน่าจะเป็ นเหตุให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นท่าอากาศยานหรื อผู้ที่อยูใ่ นเครื่ องบินในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้ าปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ ายบริ หารไม่ได้ เพิกเฉยในการแก้ ปัญหาของสายการบินไทย
สมายล์ ซึ่งจะเห็นได้ จากผลประกอบการที่ดีขึ ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี พ.ศ. 2560 และในต้ นปี พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ภารกิจของสาย
การบินไทยสมายล์นนมี
ั ้ ความยากลาบาก เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ สายการบินไทยสมายล์อยู่ในเครื อข่ายที่ ค่อนข้ างจะ
ดาเนินงานได้ ยาก กล่าวคือ เที่ยวบินจานวนร้ อยละ 50 ของสายการบินไทยสมายล์ เป็ นเที่ยวบินภายในประเทศ ซึง่ มีการแข่งขันสูง
ทังกั
้ บสายการบินภายในประเทศและสายการบินต่างประเทศด้ วย ส่วนเที่ยวบินอีกจานวนร้ อยละ 50 ของสายการบินไทยสมายล์
เป็ นการบินในเส้ นทางภูมิภาค (Regional) รวมถึงเส้ นทางสายอินโดจีนด้ วย ดังนัน้ ฝ่ ายบริ หารจึงพยายามแก้ ไขจุดอ่อน เพื่อให้ สาย
การบินไทยสมายล์มีความเข้ มแข็งในการดาเนินงาน โดยฝ่ ายบริ หารกาลังดาเนินการแก้ ไขในเรื่ องต่อไปนี ้
1. การใช้ ประโยชน์จากเครื่ องบิน (Aircraft Utilization) ให้ ค้ มุ ค่ามากยิ่งขึ ้น เนื่องจากเครื่ องบินยิ่งมีชวั่ โมงการบินและมี
จานวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินสูง ก็จะยิ่งมีความคุ้มค่าในการใช้ ประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารจึงได้ เพิ่มจานวนชัว่ โมงการบินจาก 7-8 ชัว่ โมง
เป็ น 10 ชัว่ โมง
2. การวางแผนตารางการบินร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ โดยให้ ฝ่ ายบริ หารตารางบินของ
บริ ษัทฯ ร่ วมวางแผนจัดการตารางการบินกับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อไม่ให้ การบินของสายการบินไทยสมายล์มีปัญหา เช่น
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ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน เป็ นต้ น ซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ าเชื่อมัน่ ในการดาเนินงานของสายการบินไทยสมายล์มากขึ ้น
และจะทาให้ ยอดการจองบัตรโดยสารมีความคงที่
3. การลดค่าใช้ จ่าย ซึง่ ได้ มีการดาเนินการในด้ านนี ้ โดยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ มีคาสัง่ ให้ ย้ายสานักงานของสาย
การบินไทยสมายล์ให้ มาอยูท่ ี่อาคาร 9 ซึง่ เป็ นที่เดียวกับสานักงานของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ต้นปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี ้ ยังมีมาตรการเพื่อ
จัดให้ สายการบินไทยสมายล์มีการใช้ ทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกันกับบริ ษัทฯ อีกด้ วย
4. การที่สายการบินไทยสมายล์จะสามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นได้ นนั ้ สายการบินไทยสมายล์จะต้ องมีเครื อข่าย
เชื่อมโยง (Network) กับบริ ษัทฯ อย่างสมบูรณ์ นอกจากการวางแผนการบินแล้ ว จึงต้ องมี ระบบการจัดจาหน่ายทัว่ โลก (Global
Distribution System – GDS) ที่เชื่อมต่อระหว่างกันได้ ในระบบปฏิบตั ิงาน (Platform) เดียวกัน โดยฝ่ ายบริ หารและกรรมการได้
อนุมตั ิให้ ใช้ งานระบบใหม่จากระบบ Navitaire ซึ่งสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่จะใช้ และไม่สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายได้ โดย
เปลีย่ นเป็ นระบบใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายได้ ตงแต่
ั ้ ปลายปี พ.ศ. 2560 สาหรับการดาเนินการต่อไปในอนาคตนัน้ ก็ต้องทาให้
ระบบการจัดจาหน่ายทัว่ โลก (Global Distribution System – GDS) ที่ติดตังบนระบบปฏิ
้
บตั ิงานเดียวกัน สามารถมี สายการบิน
ร่ วม (Interline) เข้ ามาขายได้ ซึ่งในขณะนี ้ทังสายการบิ
้
นลุฟต์ฮนั ซา (Lufthansa) หรื อสายการบินออลนิปปอนแอร์ เวย์ (ANA)
กาลังเร่งที่จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเชื่อมต่อระบบ Interline เพื่อดาเนินการ code share ให้ เสร็ จสิ ้นได้ โดยเร็ ว
นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั สายการบินไทยสมายล์มีการบินโดยไม่ ถกู กาหนดโดยการบินไทยจานวนร้ อยละ 75 ของเที่ยวบิน
ทังหมด
้
(Free Sale) ส่วนอีกร้ อยละ 25 ของเที่ยวบินทังหมดนั
้
นได้
้ ถูก กาหนดโดยการบินไทย เพื่อให้ สายการบินไทยสมายล์
สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของการบินไทยได้ ซึง่ หมายความถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. กรณีที่เครื่ องบินของบริ ษัทฯ มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้ งานในบางเส้ นทาง จึงต้ องนาเครื่ องบิน แอร์
บัส A320 ของสายการบินไทยสมายล์มาใช้ งานแทน เมื่อบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ใช้ เครื่ องบินของสายการบินไทยสมายล์แทน
ก็เท่ากับว่าบริ ษัทฯ ได้ เช่าเหมาลาเครื่ องบินของสายการบินไทยสมายล์ เช่น เส้ นทางการบินไปยังเมืองเวียงจันทน์ พุทธคยา
พาราณสี และหลวงพระบาง ซึ่งเดิมที่ใช้ เครื่ องบิน แอร์ บสั A330 ของบริ ษัทฯ นันมี
้ อตั ราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
เพียงแค่ร้อยละ 50 แต่เมื่อได้ เปลี่ยนมาใช้ เครื่ องบินแอร์ บสั A320 ของสายการบินไทยสมายล์ ก็ ทาให้ อตั ราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร
(Cabin Factor) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70-80 และทาให้ คา่ ใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ลดลงอีกด้ วย
2. กรณีที่มีการเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ เช่น เมืองเกาสง ประเทศไต้ หวัน ซึง่ ยังมีความต้ องการ (Demand) น้ อย บริ ษัทฯ จึง
ใช้ เครื่ องบินของสายการบินไทยสมายล์เข้ าไปในช่วงแรก โดยใช้ เครื่ องบินขนาดเล็กที่บินได้ ความถี่ (Frequency) จานวน 7 วัน
3. กรณีที่เส้ นทางบินใดที่บริ ษัทฯ ได้ ใช้ งานเครื่ องบินขนาดใหญ่แล้ วขาดทุน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทฯ ก็เปลี่ยนเป็ น
ใช้ เครื่ องบินของสายการบินไทยสมายล์แทน เช่น เส้ นทางบินไปยังเมืองมุมไบ ซึง่ ทาให้ บริ ษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ขาดทุน
น้ อยลงและทาให้ ต้นทุนในการดาเนินงาน (Operating cost) ลดลงด้ วย
4. สาหรับบางเส้ นทางบินภายในอินโดจีน เช่น พม่า พนมเปญ มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มความถี่ (Frequency) ของการ
บิน จากเดิมที่บริ ษัทฯ มีรอบบินเพียงรอบเช้ าและเย็น แต่การที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้โดยสารได้ ดีนนั ้ จะต้ องมีทงรอบบิ
ั้
น
ในรอบเช้ า สาย บ่าย และเย็น บริ ษัทฯ จึงได้ ใช้ เครื่ องบินของสายการบิน ไทยสมายล์ เพื่อบินในรอบสายและบ่าย ซึ่งเป็ นช่วงที่ความ
ต้ องการ (Demand) ไม่สงู เท่าช่วงเช้ าและเย็น
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ประการสุดท้ าย ตนขอเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบว่ากรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ ให้ ความสาคัญกับการแก้ ปัญหาผล
การดาเนินงานขาดทุนของสายการบินไทยสมายล์ และบริ ษัทฯ ก็พยายามที่จะทาให้ ผลประกอบการของสายการบินไทยสมายล์ดี
ขึ ้นและกลับมามีผลกาไรให้ ได้ เร็ วที่สดุ
นายสุรชัย เพียรเจริ ญศักดิ์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เครื่ องบินแอร์ บสั A330 ของบริ ษัทฯ จานวน 8 ลา ที่จะทา
การปรับเปลีย่ นที่นงั่ นัน้ โดย 3 ลาแรกอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ โดยการคัดเลือกอุปกรณ์มาใช้ บนเครื่ องบินนันต้
้ องผ่านกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ทังนี
้ ้ สาเหตุที่บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนยี่ห้อของอุ ปกรณ์ ดังกล่าว เนื่องจากอุปกรณ์ รุ่นที่จะใช้ ติดตังบนเครื
้
่ องบิน 3 ลา
ดังกล่าวนัน้ เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุด และมีความทันสมัยมากกว่ายี่ห้อซึ่งเคยใช้ อยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่จะสัง่ มาใช้ ในครัง้ นี ้
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่ นตัวของผู้โดยสาร เช่น IPad เพื่อชมภาพยนตร์ ได้ ซึง่ ต่างจากอุปกรณ์เดิมที่ไม่อาจใช้
งานดังกล่าวได้ โดยต้ องใช้ หน้ าจอของเก้ าอี ้โดยสารเพื่อชมภาพยนตร์ เท่านัน้ อีกทัง้ จากการพิจารณาทังทางด้
้
านเทคนิคและด้ านราคา
แล้ ว บริ ษัทฯ เห็นว่าอุปกรณ์จากบริ ษัทนี ้มีความเหมาะสมที่สดุ แล้ ว สาหรับการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ ตนก็มนั่ ใจว่าพนักงานของบริ ษัทฯ มี
ความสามารถในด้ านดังกล่าวเพียงพอ สาหรับการจัดซื ้ออุปกรณ์เพื่อใช้ ในการปรับเปลี่ยนที่นงั่ บนเครื่ องบินอีก 5 ลาที่เหลือนัน้ ก็ต้อง
ผ่านกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยเช่นเดียวกัน ซึง่ ตนก็ไม่สามารถให้ คาตอบได้ ในขณะนี ้ว่าจะมีการจัดซื ้ออุปกรณ์จากบริ ษัทใด
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ย ะวิโรจน์ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีระบบจัดซื ้อจัดจ้ างที่มีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทฯ
จึงพัฒนาระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีความทันสมัยมากขึ ้น โดยมีการจัดทา Mobile Appplication ซึ่งคาดว่าจะเสร็ จเรี ยบร้ อยภายในอีก
6 เดือน และมีการจัดทาเว็บไซต์ (Website) นอกจากนี ้ จะมีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อให้ คาแนะนาแก่บริ ษัทฯ ในการดาเนินการดังกล่าวให้
บรรลุผล มีประสิทธิภาพ และถูกต้ อง และแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพื่อให้ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
นางสุวิมล บัวเลิศ ฝ่ ายบริ หารฯ ชี ้แจงต่อข้ อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องธรรมาภิบาลตังแต่
้
ปลายปี 2560 จนถึงปั จจุบนั โดยได้ ทบทวนบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรม ทบทวนจรรยาบรรณการบินไทย และการทบทวนระเบียบ
และคาสัง่ ต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ปัจจุบนั อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาคูม่ ือกากับดูแลกิจการที่ดีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยอยู่
ในระหว่างสอบทานเนื ้อหาของฝ่ ายกฎหมายเพื่อเตรี ยมประกาศใช้ ตอ่ ไป นอกจากนี ้ ในปี นี ้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลประสงค์จะ
ให้ มีการดาเนินการเพื่อส่งเสริ มธรรมาภิบาลอย่างจริ งจัง ดังนัน้ จะได้ จดั กิจกรรมสาหรับคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกันในการยกระดับธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการดาเนินการดังกล่าวภายใน 2-3 เดือนข้ างหน้ า
นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเตรี ยมการเพื่อเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต (CAC) ซึง่ ขณะนี ้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องได้ เข้ าอมรม
ตามหลักสูตรที่โครงการกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการจัดตังคณะท
้
างานและดาเนินการตามขันตอนอย่
้
างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากเรื่ องที่กล่าวไปก่อนหน้ านี ้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและฝ่ ายกฎหมายได้ ร่วมกันทบทวนกระบวนการและระยะเวลาใน
การสอบสวนการกระทาความผิด ตลอดจนการลงโทษผู้กระทาความผิด เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและความเท่าเทียม ทังนี
้ ้ เรื่ อง
ธรรมาภิบาลภายในบริ ษัทฯ ยังต้ องมีการปรับปรุ งอีกพอสมควร ซึ่งทุกฝ่ ายก็กาลังเร่ งรัดดาเนินงานอย่างเต็มที่ โดยเน้ นเรื่ องความ
โปร่ งใส่ ความเป็ นธรรม และความเท่าเทียม สาหรับการร้ องเรี ยนการกระทาความผิด บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลผลการ
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สอบสวนข้ อเท็จจริ งการกระทาความผิดให้ พนักงานทราบ ผ่านทางบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และความคืบหน้ าในเรื่ องนี ้อยูใ่ นระหว่าง
การทบทวนข้ อมูลเพื่อให้ เป็ นการสรุปข้ อเท็จจริ งโดยไม่มีรายละเอียดที่พาดพิงไปยังบุคคลที่สาม
นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริ ษัทฯ ชี ้แจงเฉพาะเรื่ องธรรมาภิบาลระหว่างบริ ษัทฯ และพนักงานของบริ ษัทฯ
เท่านัน้ แต่ไม่ได้ ชี ้แจงเรื่ องธรรมาภิบาลระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร การติดตาม
ข้ อมูล และการตรวจสอบข้ อมูล ซึ่งก็เป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องธรรมาภิบาลที่บริ ษัทฯ จะต้ องให้ ความสาคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้
ขอทราบว่า บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการตรวจสอบเกี่ยวกับปั ญหาในการจัดงานจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินที่ห้างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
ให้ ตนทราบได้ เมื่อใด ทังนี
้ ้ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) นัน้ บริ ษัทฯ ควรจะแจ้ งการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่บริ ษัทฯ ได้ รับทราบเรื่ องดังกล่าว โดยตนจะติดตามผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามของนายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ว่าฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวและ
ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป
นายประเสริ ฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ เนื่องจากในการประชุมแต่ละครัง้ นัน้ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหาของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักฐานและให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ถัดไปหรื อกรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่งภายหลังการ
ประชุมครัง้ นี ้ ได้ ทราบถึงการอภิปรายในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย นอกจากนี ้ ในการประชุมครัง้ ถัดไปนัน้ ตนมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่
จาเป็ นต้ องว่าจ้ างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ คาแนะนาในการดาเนินการประชุม เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีวฒ
ุ ิภาวะมากพอที่เข้ าใจ
กฎระเบียบในการประชุมได้ อีกทัง้ ตนยังมีความเห็นว่าที่ปรึ กษากฎหมายได้ แนะนาบริ ษัทฯ ให้ ดาเนินการประชุมในทางที่ผิดเช่น
การกาหนดให้ การไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเป็ นการลงคะแนนเห็นด้ วย ซึง่ จะทาให้ กรรมการของบริ ษัทฯ มีความผิดทางอาญาตาม
มาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญาได้ นอกจากนัน้ ตนขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงรายละเอียดค่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมายในรายงาน
การประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ ตนมีความเห็นว่า เงินค่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อให้ ดาเนินการประชุมนัน้ น่าจะนามาใช้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
สาหรับค่าอาหารหรื ออาหารว่างให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นน่าจะเป็ นประโยชน์มากกว่า นอกจากนี ้ ตนขอให้ บริ ษัทฯ ติดตามปั ญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริ ตอย่างใกล้ ชิด ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แนะนา ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 เช่น การทุจริ ตเครื่ องตรวจจับวัตถุระเบิด (CTX) นอกจากนี ้ยังมี
ประเด็นอื่นๆ อีกประมาณ 30 ประเด็น ที่ตนได้ แจ้ งข้ อมูลไปยังบริ ษัทฯ แต่ก็ไม่มีการชี ้แจงผลการตรวจสอบแต่อ ย่างใด รวมทังเรื
้ ่ อง
การทุจริ ตการขายบัตรโดยสารที่กรุงลอนดอน ซึง่ ทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียเงินไปจานวน 6,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ ชีแ้ จงว่ามี
การฟ้องร้ องและได้ รับค่าเสียหายคืนมาแล้ วจานวน 500 ล้ านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2558 แต่ก็ไม่มีการบันทึกรายการดังกล่าวในงบดุล
ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีโดยไม่ชอบ อีกทัง้ เรื่ องการทุจริ ตการจัดซื ้อเครื่ องยนต์จากบริ ษัทโรลส์รอยส์ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน
จากประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษแล้ วว่ามีผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องคือบริ ษัทฯ บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฯ แต่ก็
ไม่มีการดาเนินการใดๆ ในเรื่ องดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งจะทาให้ กรรมการบริ ษัทฯ มีความรั บผิดทางอาญาตามมาตรา 157 ของประมวล
กฎหมายอาญา อีกทัง้ อาจทาให้ รัฐมนตรี กระทรวงการคลังและนายรัฐมนตรี มีความรับผิดดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ควรจัดทา
รายงานบันทึกเพื่อชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงแผนการในอนาคตที่จะทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีกาไร และชี ้แจงว่าในกรณีที่
บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาขาดทุนและไม่มีการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต กรรมการบริ ษัทฯ จะรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
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นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่าในกรณีที่บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จะร่ วมลงทุนกับสาย
การบินบางกอกแอร์ เวย์ ในการให้ บริ การภาคพื ้นดิน (Ground Handling) ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ ขาดรายได้ จากการให้ บริ การ
ดังกล่าวนัน้ บริ ษัทฯ มีแนวทางหรื อนโยบายรองรับอย่างไรหรื อไม่ นอกจากนี ้ ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามว่าบริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะขอ
ข้ อมูลจากอดีตผู้บริ หารซึ่งได้ ลาออกไปแล้ ว เพื่อตรวจสอบข้ อมูลในเรื่ องต่างๆ หรื อไม่ เพราะจากข้ อมูลที่ตนทราบมานัน้ มีกรณีที่
อดีตรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้ ลาออกจากบริ ษัทฯ ไปแล้ ว และได้ ปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลเพื่อทาการตรวจสอบ จึงขอให้
บริ ษัทฯ ชี ้แจงเรื่ องดังกล่าวด้ วย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช.
นายสันติ เต็มแสวงเลิศ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า บริ ษัทฯ มีแผนการที่จะออกหุ้นกู้เมื่อใด และมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่าไร เป็ นอัตราที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อไม่
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถให้ ข้อมูลในเรื่ องดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในขณะนี ้
นายสุชาติ มิตรผักแว่น ผู้รับมอบฉันทะ ซักถามเกี่ยวกับกรณีที่ผ้ บู ริ หารได้ เปิ ดเผยชื่อของพนักงาน ที่ได้ แจ้ งเบาะแสการ
กระทาความผิดภายในบริ ษัทฯ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริ งในเรื่ องดังกล่าวโดยรอบคอบก่อน เพื่อไม่ให้ มีผลกระทบหรื อพาดพิง
ต่อบุคคลหนึง่ บุคคลใด
นายสุชาติ มิตรผักแว่น ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนได้ มีหนังสือร้ องเรี ยนเรื่ องดังกล่าวไปยังประธานฯ และนางภัครา
เรื องสิริเดโชแล้ ว ดังนันประธานฯ
้
จึงน่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบคาถามดังกล่าวในที่ประชุมได้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะชี ้แจงเรื่ องดังกล่าวได้ และกล่าวว่า การประชุมในวันนี ้ได้ มีการ
อภิปรายและได้ ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นพอสมควรแล้ ว อีกทัง้ บริ ษัทฯ ก็ได้ รับข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นเพียงพอ ที่บริ ษัทฯ จะ
นาไปพิจารณาและปรับปรุงการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อไป
นายสุรสิทธิ์ ศรี ประภา ผู้ถือหุ้น ขอให้ ชี ้แจงต่อข้ อซักถามเกี่ยวกับการร้ องขอเอกสารจากบริ ษัทฯ เช่น สาเนารายงานการ
ประชุมในอดีต ในกรณีที่มีการตรวจสอบอดีตกรรมการหรื อผู้บริ หารในการทุจริ ต ในการจัดซื ้อเครื่ องบินของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ป.ป.ช.
ใช้ ประกอบการตรวจสอบดังกล่าว
เรื ออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ ายบริ หารฯ กล่าวว่า การขอเอกสารจากบริ ษัทฯ สามารถทาได้ โดยการทาเป็ นหนังสือ
มายังบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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