
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี  21  มกราคม  2554 
ณ หองจัดเล้ียง อาคารสโมสรทาอากาศยาน ชั้น 2 สํานักงานใหญ ทอท. 

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

กรรมการที่เขาประชมุ

1. นายปยะพนัธ  จัมปาสุต ประธานกรรมการ 
2. พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพักตร กรรมการ 
3. พลอากาศเอก บุรีรัตน  รัตนวานิช กรรมการ 

. นายพงศศกัติฐ  เสมสันต กรรมการ 4
5 นายมานิต  วฒันเสน กรรมการ 
6. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ กรรมการ 
7. นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ กรรมการ 

. นายอาคม  เตมิพิทยาไพสิฐ กรรมการ 8
9. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย กรรมการ 

10. นายสุทธิ  เกรยีงชัยพฤกษ กรรมการ 
11. นายชวนชัย  อัชนันท กรรมการ 
12. นายสมชัย  สัจจพงษ กรรมการ 
13. นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ กรรมการ 
14. นายเสรีรัตน  ประสุตานนท กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ไมมาประชมุ 
นายประสงค  พูนธเนศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชมุ 
1. นางสุภากรณ  บุรพกุศลศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 

(สายงานแผนงานและการเงนิ)  
และหวัหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) 

2. นางสาวชนาลยั  ฉายากุล เลขานุการบริษัท 

 
 



2 
 

 
3. นางผกามาศ  มังกรพันธุ ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 
4. นางชุติมา  วัฒนาเมธี ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 
5. นายชินวัฒน  ทองภักด ี ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค ชินวัฒน  
และเพยีงพนอ จํากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา  14.00 น. 

นายปยะพนัธ  จัมปาสุต ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในทีป่ระชุม ตามขอบังคับ
ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (ทอท.) 

กอนเริ่มการประชุม  ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ  ที่ปรึกษากฎหมาย  ผูแทนสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดิน และผูบริหาร ทอท. ที่เขารวมประชุม 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
จํานวน 523 ราย นับจํานวนหุนได 3,582,877 หุน และโดยการมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 137 ราย 
ถือหุนรวมกนัทั้งส้ิน 1,211,691,759 หุน รวมจํานวนหุนทัง้หมดที่มาลงทะเบียน 1,215,274,636 หุน 
คิดเปนรอยละ 85.07 ของหุนทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน ที่จําหนายแลวทั้งหมดของ ทอท. 
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 27  ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 ของ ทอท. 

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของ 
ผูถือหุน  ทอท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจเุปนวาระการประชุม และเสนอชื่อ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา โดยมีรายละเอียด
หลักเกณฑและวิธีการ ตามทีไ่ดเปดเผยบนเว็บไซตของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ในระหวางวนัที่ 
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2553 แตเมื่อพนกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดแจงความจํานงในเรื่อง
ดังกลาว 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในครั้งนี ้มีวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 9 วาระ 
ดังมีรายละเอยีดตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําเสนอตอผูถือหุนทุกคนแลว 

ประธานฯ ขอใหนายเสรีรัตน ประสุตานนท กรรมการผูอํานวยการใหญ ซ่ึงเปนกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ ทอท. อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสยีงลงคะแนน 
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กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอที่ประชุมวา ในการอภิปราย ผูใดประสงคจะกลาวถอยคํา 
ตอท่ีประชุมใหยกมือข้ึนเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ อนญุาตแลว จึงเดนิไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรยีมไว  
โดยตองกลาวถึง 

• ช่ือ-นามสกุลของผูอภิปราย 

• สถานะเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ 

• แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ 
และเนื่องจากมีผูถือหุนมาประชุมเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบรอยและไมเสียเวลาอันมีคาของ 
ผูถือหุนทุกคน กรรมการผูอํานวยการใหญจงึแจงวิธีการการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

- ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนทีต่นถือ โดยใหนบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

- สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไม
สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ 

- ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดแูลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสยีงในแตละ
วาระได 

- เจาหนาที่ของ ทอท. ไดแจกบัตรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนใหเฉพาะ (1) ผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเอง และ (2) ผูรับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีทีผู่มอบ
ฉันทะไดระบุในหนังสือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุกประการ 
ตามที่เห็นสมควร โดยไมไดระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจาหนาที่ของ ทอท. จะไม 
แจกบัตรลงคะแนนใหแกผูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผูมอบฉันทะไดมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนังสือมอบฉันทะแลว และจะบันทกึคะแนนเสียงตามทีร่ะบุในหนังสือมอบฉันทะตัง้แตเวลาที่ผูรับมอบ
ฉันทะลงทะเบยีนเขารวมประชุม  

- ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามวามีผูใด 
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม และขอใหทําเครื่องหมายในชอง  ไมเห็นดวย หรือ   งดออกเสียง 
ในบัตรลงคะแนน และใหยกมือข้ึนเพื่อใหเจาหนาที่ของ ทอท. เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนบั 
โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหลานี้ ทอท. จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนทีเ่หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูที่ออกเสียง 
เห็นดวยในวาระเหลานี้ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของ ทอท. หลังเสร็จสิ้น 
การประชุม 
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- สําหรับวาระที ่5 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการ
ซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระนัน้ เพื่อให ทอท. ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจัดประชุม 
ผูถือหุนที่ดี ดังนั้น ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน 
ทั้งในกรณี เหน็ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสําหรับกรรมการแตละคนแยกกันไป 

- บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกนิกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่ม ี
การขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากทานตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆา
ของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนแตกตางไปจากทีก่ลาวขางตน จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

ภายหลังจากทีก่รรมการผูอํานวยการใหญอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนแลว 
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดใีนการประชุมผูถือหุนของบริษัท 
จดทะเบียนทีก่ลาวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมวา ควรจัดใหมผูีกํากับการประชุมผูถือหุนทีเ่ปนกลาง
เพื่อตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงใหเปนไปอยางโปรงใส เชน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผูสอบบัญชี ดังนั้น  
ในการนับคะแนนในทีป่ระชมุนี้ มีผูแทนจากบริษัท วีระวงศ ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ซ่ึงเปนที่ปรึกษา
กฎหมายของ ทอท. ในการจดัประชุมครั้งนี้ จํานวน 2 คน คือ นายอาทติย เหมรา และนางสาววรลักษณ  
วรฉัตรธาร และขออาสาสมัครผูแทนผูถือหุนจํานวน 2 คน ประจําที่โตะลงคะแนนใหเกยีรติเปนกรรมการกลาง
และเปนสักขพียานในการนบัคะแนน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ (ผูถือหุน) แจงวา 

• การเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีตัวแทนจากผูถือหุน เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
โดยควรจะมีจาํนวนมากพอ เชน 3-5 คน  สําหรับการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาเปนคนกลางในการนับคะแนน 
มีความเหน็วาที่ปรึกษากฎหมายใมใชคนกลาง ดังนั้น จึงควรมีผูแทนผูถือหุนเปนสวนใหญ จํานวน 3-5 คน 
เปนกรรมการกลางและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

• การเสนอใหมวีาระแรกเรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบการดําเนินการตาง ๆ ที่ผานมา รวมทั้งติดตามเรือ่งที่มีผูถือหุนสอบถามจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

• การเปนกรรมการตรวจสอบจะเปนกรรมการอื่นอีกไมได เนื่องจากจะมคีวามขัดแยง
ทางผลประโยชน ดังนั้น หากเปนกรรมการตรวจสอบและจะดาํรงตําแหนงเปนกรรมการสรรหาหรือเปน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนอีกไมนาจะกระทําได 

• ขอทราบวาผูแทนกระทรวงการคลัง ซ่ึงถือหุน ทอท. จํานวน 1,000 ลานหุน หรือ
รอยละ 70 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มีการมอบฉันทะอยางไร และผูใดเปนผูรับมอบฉันทะในการ
มอบฉันทะมีความสอดคลองกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
หรือไมอยางไร 
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ประธานฯ  ช้ีแจงวา 

• มีความยินดีหากจะมีอาสาสมคัรจากผูถือหุนจํานวน 3 - 5 คน เพื่อตรวจสอบ 
การลงคะแนนเสียง 

• ในเรื่องของวาระที่ประธานแจงใหทราบหรือในเรื่องของการติดตามผลการประชุม 
ของครั้งที่ผานมา  ทอท. ประสงคที่จะใหมกีารแจงเรื่องตาง ๆ หรือสอบถามเรื่องตาง ๆ ภายหลังการพิจารณา 
เร่ืองตาง ๆ ตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมสร็จสิ้น  คณะกรรมการและผูบริหารยินดีทีจ่ะตอบทุกเรื่อง
และทุกประเดน็ 

• ในสวนของการมอบฉันทะจากกระทรวงการคลังซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของ ทอท. 
นั้น ไดมหีนังสือลงวันที่  19  มกราคม  2554 เร่ือง  การแตงตั้งผูแทนเขารวมการประชุม ลงนามโดย นายสมชยั  
สัจจพงษ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ แจงให ทอท.ทราบวาสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหแตงตั้งผูแทน 
เขารวมประชมุผูถือหุน โดยแตงตั้งใหนายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข  ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวสิาหกิจ 1 
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
กระทรวงการคลังในการประชุมครั้งนี้ และไดแนบหนังสือมอบฉันทะเปนสิ่งที่สงมาดวย 

• ประธานฯ แนะนํานายภูมิศกัดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผูแทนของกระทรวงการคลัง 
ที่เขารวมประชุมในวนันี ้

• สอบถามที่ประชุมในเรื่องขออาสาสมัครผูถือหุนในการปฏิบัติหนาที่เปน 
กรรมการกลางและเปนสักขพียานในการนบัคะแนนเพิ่มเติม 

ภายหลังจาการสอบถามที่ประชุมในเรื่องขออาสาสมัครผูถือหุนในการปฏิบัติหนาที่เปน
กรรมการกลางและเปนสักขพียานในการนบัคะแนนเพิ่มเติม ปรากฏรายชื่ออาสาสมัครผูถือหุน ดังนี ้

1. นางสาววรลักษณ  วรฉัตรธาร  บริษัท วีระวงค ชินวฒัน และเพยีงพนอ จํากัด 
2. นายอาทิตย  เหมรา  บริษัท วีระวงค ชินวฒัน และเพียงพนอ จํากดั 
3. นางสุกัลยา  เริงสมุทร  ผูแทนผูถือหุน 
4. นายมานะ  กจิสดับ  ผูแทนผูถือหุน 
5. นายเทพธน  ทรัพยพจน  ผูแทนผูถือหุน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ (ผูถือหุน)  สอบถามวา ในการลงนามหนังสือมอบฉันทะของกระทรวง 
การคลังเปนการลงนามโดยผูถือหุนคือกระทรวงการคลงัหรือลงนามโดยนายสมชัย  สัจจพงษ เนื่องจาก 
ตามคําส่ังกระทรวงการคลังที่ 60/2552 ลงวันที่  19  มกราคม  2552 นั้น การลงนามโดยนายสมชยั  สัจจพงษ  
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ไมอาจกระทําได ขอทราบขอเท็จจริงดวย เนื่องจากเรื่องดงักลาวมีความสืบเนื่องกับการฟองคดีของตนที่ยังมี
การพิจารณาคดีในศาลแพง 

ประธานฯ  ขอใหนายสมชัย  สัจจพงษ  เปนผูช้ีแจง 

นายสมชยั  สจัจพงษ  ช้ีแจงวา ในสวนของอํานาจหนาทีข่องผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สามารถที่จะแตงตั้ง
ผูแทนของกระทรวงการคลงัในการประชมุผูถือหุนในรฐัวิสาหกจิที่กระทรวงการคลังถือหุนได และนอกจากนี้ 
ในการมอบอํานาจดังกลาวไดมีธรรมเนียมปฏิบัติมาโดยตลอดทุก ๆ การประชุมผูถือหุนประจําป ซ่ึงถูกตอง
ตามระเบียบกฎเกณฑทางกฎหมาย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา เร่ืองดังกลาวไดมกีารชี้แจงไปแลว และการมอบอํานาจดังกลาว
เปนเรื่องที่ถูกตอง จึงขอดําเนินการประชมุตอไป 

ประธานฯ เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2552  เม่ือวันศกุรท่ี  22  มกราคม  2553 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา วาระนีเ้ปนการพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ซ่ึงจัดขึ้น เมื่อวันศกุรที่ 22 มกราคม 2553 โดย ทอท. ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมไปยังผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว หากผูถือหุนผูใดจะทักทวงหรือขอแกไขเพิ่มเติมประการใด 
ขอใหแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2552 
ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวนัศุกรที่  22  มกราคม  2553 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ซ่ึงจัดขึ้น เมื่อวันศกุรที่  22  มกราคม  2553  ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,215,539,743 99.66 
ไมเห็นดวย  100 0.00 
งดออกเสียง  4,173,460 0.34 
บัตรเสีย  0 0.00 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 4,438,667 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดจํานวน 1,219,713,303 เสียง 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2553  

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการไดจดัทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบป 
2553 ที่ผานมา ซ่ึงรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและขอมูลการดําเนนิงานประจําป 
2553  ที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และขอใหกรรมการ
ผูอํานวยการใหญเปนผูรายงานสรุปรายงานผลการดําเนนิงานในรอบป 2553 ใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอที่ประชุม ดังนี ้
ในรอบปบัญชี 2553 ทาอากาศยานของ ทอท. ไดใหบริการสายการบินแบบประจํารวม  

107 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานทีอ่ยูในความรับผิดชอบของ ทอท. 6 แหง 
ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทาอากาศยานดอนเมือง  ทาอากาศยานเชียงใหม  ทาอากาศยานหาดใหญ  
ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงราย ดังนี ้

• ปริมาณการขึน้-ลงของอากาศยานรวม 385,769 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.32 

• จํานวนผูโดยสารรวมทั้งส้ิน 57,425,084 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 14.66 

• ปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณยีภณัฑ จํานวน 1,342,923 ตัน เพิ่มขึ้น 
รอยละ 29.02 

ทอท. มีรายไดจากการดําเนินงานในป 2553 จํานวน 24,032.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 
จํานวน 2,530.23 ลานบาท หรือรอยละ 11.77 

สําหรับคาใชจายจากการดําเนินงาน ป 2553 มีคาใชจายจากการดําเนินงานจํานวน  
20,283.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 1,740.62 ลานบาท หรือรอยละ 9.39 

รายไดและคาใชจายสงผลให ทอท. มีกําไรจากการดําเนินงาน 3,748.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปที่ผานมา 789.60 ลานบาท หรือรอยละ 26.68 สาเหตุสําคัญเนื่องจากในป 2553 สภาวะเศรษฐกจิโลกเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งรัฐบาลไดดําเนนิมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหสถานการณการทองเที่ยว
โดยรวมเริ่มฟนตัวดีขึน้ แตเมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบภายในประเทศที่เร่ิมตั้งแตกลางเดือนมีนาคม  2553 
ถึงปลายเดือนพฤษภาคม  2553 ทําใหปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึน้ในอัตราที่ไมสูงนัก แตเมือ่รวมกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุน คาใชจายที่เกิดจากการลงทุน รายไดและ
คาใชจายอ่ืน ๆ แลว มีผลทําให ทอท. มีกําไรสุทธิ 1,415.97 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 97.41 ทําให ทอท.  
มีกําไรตอหุนป 2553 เทากบั 0.99 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 98.00 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ หากผูถือหุนผูใดมีขอซักถาม
ประการใด ขอใหสอบถามได 
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นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• จากขอมูลผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ที่ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทอท. ขาดทุนมีผลขาดทุนกวา 500 ลานบาท หรือราคาขาดทุน 0.36 บาทตอหุน จึงขอสอบถามเหตุผลในการ
ขาดทุนดังกลาว 

• สอบถามถึงผลประโยชนที่ ทอท. ไดรับจากกลุมบริษัท คิง เพาเวอร โดยเมื่อพจิารณา
จากอัตราการจายเงินปนผลที่ลดลงจากป 2551 ที่ ทอท. เคยจายไดในอัตราหุนละ 2.58 บาท เนื่องจากไดรับ
ผลประโยชนจากกลุมบริษทั คิง เพาเวอร แตในป 2552 จายไดเพยีง 0.42 บาทตอหุน และในป 2553 จายได 
0.55 บาทตอหุน และแสดงความเหน็วา ในปหนาผลประกอบการอาจไมดีขึ้นเนื่องจากจํานวนผูโดยสารที่จะ
ลดลง และจํานวนเที่ยวบินที่จะลดลง เนื่องจากวาวิกฤตเศรษฐกจิที่กาํลังจะเกดิขึ้น 

นายพิจารณ  สุขภารงัษ ี (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• สอบถามถึงการระบุในเรื่องคดีฟองรองที่สําคัญ คือคดี CTX ที่มีการทุจริตเกิดขึ้น 
ใน ทอท. โดยนายชัยเกษม  นิติสิริ  อดีตอัยการสูงสุดเปนบุคคลที่มีการทุจริตและมีความเกีย่วของกบัการ
ทุจริต ทําให ทอท. เสียหายไปประมาณ 1,000 กวาลานบาท 

• ขอใหนายธนพิชญ  มูลพฤกษ ในฐานะที่เปนกรรมการทอท. และเปนอธิบดีอัยการ
สํานักงานคดพีิเศษของสํานกังานอัยการสูงสุด ประสานงานกับนายใจเด็ด  พรไชยา  กรรมการ ปปช. เรงรัด 
การดําเนนิคดกีับนายชยัเกษม  นิติสิริ ที่สรางความเสียหายกวาพันลานบาทใหกับ ทอท. และขอให ทอท. 
เรงดําเนินคดทีั้งในสวนของคดีอาญากับ ปปช. และคดแีพง เพื่อเรียกคาเสียหายดังกลาวจากนายชัยเกษม  นิติสิริ 
รวมถึงสอบถามความคืบหนาในการดําเนนิคดีดังกลาว 

• ขอใหระบุเร่ืองนี้ไวในเวปไซตของ ทอท. และบันทึกไวในรายงานการประชุม  
และแจงกับตวัแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหากอยูในทีป่ระชุม รวมถึงแจงกับผูสอบบัญชี  
และที่ปรึกษากฎหมายดวย 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• สอบถามเรื่องระเบียบบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด)มหาชน ( วาดวยการกําหนด
สวนงานและหนาที่ความรบัผิดชอบของสวนงาน พ.ศ .2553 ที่ใชบังคับตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2553 เปนตนมา 
โดยขอถามวา การบรรจุแตงตั้งพนักงาน มหีลักเกณฑวิธีการดําเนนิการอยางไร สอดคลองกับระเบียบดังกลาว
หรือไม เนื่องจากในธรรมาภบิาลไมแสดงรายละเอียด 

• เห็นดวยกับผูถือหุนที่สอบถามเรื่องคดี CTX ซ่ึงตามหนาที่ของคณะกรรมการ 
ตองติดตามเรือ่งดังกลาว หากคณะกรรมการละทิ้งก็อาจเขาขายละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
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• ขอทราบเรื่องการยายกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ทอท. 
การคัดคานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ทอท. ในเรื่องการแตงตั้งรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) และวธีิการประเมินผลงานของรองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงาน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด) ในรอบระยะเวลาประเมิน 6 เดือน 

• อภิปรายในเรือ่งของการขอใหมวีาระติดตามเพื่อใหผูถือหุนไดทราบถงึการ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เคยไดสอบถามในการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมา การเขารวมประชุมของกรรมการ 
บางคนที่มาประชมุประมาณ รอยละ 75 – 80 ของการประชุมคณะกรรมการในปทีแ่ลว และขอใหกรรมการ 
มีการทุมเทให ทอท. มากกวานี้ รวมถึงอภปิรายในเรื่องผลตอบแทนที่ใหแกผูถือหุนทีน่อยเกนิไป เมือ่พิจารณา
จากกําไรสะสม และการรายงานผลประกอบการควรจะแสดงใหเห็น 5 ปยอนหลัง ใมใชแสดงเพยีง 2 ป รวมทั้ง
สอบถามในเรื่องของการฟองรองระหวาง ทอท. กับบริษทั ปารคกิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด ผูไดรับอนญุาตให
ประกอบกิจการบริหารจัดการอาคารและลานจอดรถหนาอาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภมูิดวย 

นายศรัณย  อุดมฤกษชัย  (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• สอบถามเรื่องเหตุผลและปจจัยหลักในการลดลงของกําไรของผลประกอบการ 
ของ ทอท. ตั้งแตป 2551 – 2553 

• ขอทราบความคืบหนาเกีย่วกบัคดีระหวาง ทอท. กับบริษทั ปารคกิ้ง แมนเนจเมนท 
จํากัด ผลประโยชนของ ทอท. ที่เคยไดรับจากการใหสัมปทานกับบริษทัฯ และรายไดที่จะเกิดขึ้นหาก ทอท. 
เขาไปดําเนนิการเอง และจะสามารถบริหารจัดการใหดีขึน้อยางไรและจะมีกําไรเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

• ขอทราบแนวทางการบริหารบริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด 
ภายหลังการยกเลิกการวาจางบุคคลภายนอกมาบริหารเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนวามแีนวทางอยางไร 
จะสามารถทํากําไรไดหรือไม มีแนวทางในการบริหารอยางไร 

ประธานฯ  ขอให นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศรี ซ่ึงเปน CFO ช้ีแจงในเรื่องผลประกอบการ  
สวนประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ บางประเด็นผมจะชี้แจงเอง บางประเด็นจะใหผูที่เกีย่วของเปนคนชี้แจง 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี แจงวา 

• ขอชี้แจงเกีย่วกับผลการดําเนินงานที่ขาดทุนในไตรมาส 3 มีสาเหตุเนื่องมาจาก 
ในชวงเวลาดังกลาว มีเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ ที่เริ่มตั้งแตกลางเดือนมนีาคม ถึงปลายเดือน
พฤษภาคม 2553 ทําใหจํานวนผูโดยสารและเที่ยวบินลดลงเปนจํานวนมาก ประกอบกบัเหตุภเูขาไฟปะทุที่
เกาะไอซแลนดและมกีารยกเลิกเที่ยวบินในยุโรปหลายประเทศ  และสําหรับไตรมาส 4 ทอท. จะไมแจงผล
ประกอบการ แต ทอท. จะแจงผลประกอบการรวมทั้งปตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง ทอท. ถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอด 
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• สําหรับผลประโยชนที่ ทอท. ไดรับจากกลุมบริษัท คิง เพาเวอร เปนไปตามสัญญาที่ 
ทอท. ทําไวกบัผูประกอบการ 

• สาเหตุที่ทําใหป 2552 ทอท. มีกําไรลดลงเปนอยางมาก เมื่อเทียบกับป 2551 ทั้งที่
ปริมาณเที่ยวบนิ/ผูโดยสารไมมีความแตกตางกันมากนัก มีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก ในป 2550 มีปญหาในการ
รับรูรายไดทางบัญชีของกลุมบริษัท คิง เพาเวอร ตอมาในป 2551  จึงสามารถรับรูเปนรายไดในงบการเงินได  
ทําให ป 2551 มีรายไดจากกลุมบริษัท คิง เพาเวอรของป 2550 รวมอยูดวยเปนจํานวนเงินรวมกวา 6,000 ลานบาท 
นอกจากนี้ในชวงไตรมาส 1ของป 2552 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 ไดเกดิเหตกุารณความไมสงบ
ภายในประเทศ ทําให ทอท. ไมสามารถเปดใหบริการสนามบินสุวรรณภูมแิละสนามบินดอนเมืองไดตามปกติ
สงผลโดยตรงตอรายไดดําเนนิงานของ ทอท. 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา 

• มีความเหน็สอดคลองกับผูถือหุน (นายทองอินทร  แสงงาม) วา วิกฤตการณเศรษฐกิจ 
และราคาน้ํามนัคือคูแขงที่สําคัญของ ทอท. และเปนปจจยัสําคัญจริง ซ่ึงคณะกรรมการและผูบริหารไดคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น ส่ิงที่คณะกรรมการ
และผูบริหารคํานึงมากที่สุดในการบริหารงานคือผลประโยชนของผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการไดพยายามที่จะ
ดําเนินการอยางเต็มที่ แตเนื่องจากปจจยัหลายอยางอยูนอกเหนือการควบคุม และแมการประกอบกิจการจะ 
ไมมีคูแขงขัน แตหากไมมีสายการบินหรือผูโดยสาร ก็จะกระทบกับรายไดของ ทอท. 

• ในประเด็นเกีย่วกับบริษัท ปารคกิ้ง แมนเนจเมนท จํากดั กรณีชายฉกรรจชุดดํานั้น ไมได
เปนเรื่องอิทธิพลภายในสนามบิน แตเปนเรื่องความขัดแยงระหวางผูเปนหุนสวนภายในบริษัทฯ โดยเอา
บุคคลภายนอกเขามาขมขู ซ่ึงไมเกี่ยวของกับ ทอท. สําหรับการดําเนินการในสวนของ ทอท. นั้น เหตุดังกลาว 
เปนการกระทาํที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของการใหบริการของ ทอท. และเมื่อไดพิจารณาประกอบกับ 
เหตุปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาของบริษัทฯในเรื่องอื่น ๆ เชน การไมนําสงคาผลประโยชนตอบแทนและ 
ยอดรายไดจากการประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กําหนด  การไมเพิ่มวงเงินหลักประกันสัญญาใหครบ 
ตามจํานวนที่เงื่อนไขสัญญากําหนด  การไมติดตั้งอุปกรณและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการควบคุม 
การใหบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทอท. จึงไดบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ โดยมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และจากการดําเนนิการดังกลาวเปนผลใหบริษทัฯ ไดไปยื่นฟองตอศาลแพง และขอให 
มีการคุมครองชั่วคราวใหบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการตอไปไดในระหวางการดําเนินคดี แตศาลแพงแจงวา 
อํานาจในการพิจารณาไมไดอยูที่ศาลแพง แตเปนอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงในที่สุดบริษัทฯ ไดไปฟอง 
ศาลปกครองแลว และคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง และตอมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 
บริษัทฯ ไดนําหมายของศาลแพงมาแจงวา ไดรับการคุมครองชั่วคราว และสามารถเขาไปบริหารงานใหมได 
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ซ่ึง ทอท. มิไดสงมอบพื้นที่ให และรีบอุทธรณคําส่ังดังกลาวในวันที่ 19 มกราคม 2554 โดยศาลแพงไดมีคําส่ัง 
ไตสวนฉุกเฉินภายในบายวนัดังกลาว และมีคําพิพากษายกเลิกคําส่ังคุมครองชั่วคราว ใหจําหนายคดีออกจาก 
ศาลแพง เนื่องจากศาลแพง ไมมีอํานาจในการพิจารณาในเรื่องนี้และไดมกีารฟองรองไวที่ศาลปกครองแลว ดังนัน้  
ถือเปนการฟองซอน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหาร ทอท. กํากับดแูลเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่อง 

• ในการที่จะใหเอกชนเขามาบริหารงาน เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปนเรื่องที่ดี การที่ 
ทอท. จะทําเองดีกวา หรือวาเอกชนทําเองจะดีกวา เทาที่มกีารประเมินมคีวามใกลเคยีงกัน แตในการใหเอกชน
มาบริหารก็อาจเกิดเรื่องอยางที่เคยเกดิขึ้น ทําใหคิดวา ทอท. ควรทําเองดีกวาหรือไม แตในการทําเองก็ไมใชวา
จะมีดีทั้งหมด อาจจะมีขอเสียอยูบางทีว่าจะสามารถติดตามการรั่วไหลไดมากนอยเพยีงใด ดวยเหตนุี้ ทอท. จึง
ไดมอบภาระทางดานนีใ้หกบัเอกชน โดย ทอท. ไดคาตอบแทนโดยมกีารประกันราคาขั้นต่ํา แตเมือ่เกิดเหต ุ
แบบนี้แลว ทอท. ก็ตองทําเอง สวนความเสี่ยงในการทีจ่ะรั่วไหลจากเจาหนาที่เกบ็เงนิจะทําอยางไร ทั้งนี้ 
ทอท. อยูในระหวางการดูแลในเรื่องอุปกรณตาง ๆ เทคโนโลยีที่จะดูแลไมใหเกดิการรั่วไหล ซ่ึงคงจะตอง 
ใชงบประมาณจํานวนหนึ่ง ขณะนี้ ฝายบริหารอยูในระหวางการดําเนนิการซึ่งจะทําอยางโปรงใส ใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาทีจ่ะดําเนินการได รายไดในสวนนี้ถือวาเปนรายไดสําคัญรายการหนึ่งของ ทอท. 

• สําหรับเรื่องของบริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภมูิ จํากัด นัน้ ขณะนี้ไดม ี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม เพือ่เขาไปตรวจสอบการดําเนนิงานและปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นวา 
จะมีแนวทางแกไขไดอยางไรบาง 

นายธนพชิญ  มูลพฤกษ  ช้ีแจงในสวนของคดี CTX วา คตส. ไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีกับผูที่ถูกกลาวหาจาํนวนหนึ่ง และตอมา คตส. ไดหมดวาระลง ทาง ปปช .ไดรับเรื่องไป 
ดําเนินการตอ โดยในสวนของขอกลาวหานั้น สํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาสํานวนกระบวนพิจารณา 
ของ คตส. แลว เหน็วามีขอที่ไมสมบูรณอยูหลายประเดน็จึงไดมกีารแจงไปที่คณะกรรมการ ปปช. และไดม ี
การตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวาง ปปช. และสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณารวบรวมพยานหลักฐาน 
ของคําฟองใหสมบูรณยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม พยานหลักฐานคอนขางหายากเนื่องจากสวนใหญเปน
ภาษาอังกฤษ แตก็มีความพยายามทีจ่ะดําเนินการ ขณะนี้อยูในระหวางการพยายามหาหลักฐานในขั้นตอน 
สุดทาย คือ หาขอยุติวาจะดําเนินการฟองรองอยางไรบาง 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ (ผูถือหุน)  แจงวา คณะกรรมการยังไมไดมกีารชี้แจงเรื่อง 
รถเข็นกระเปา 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา 

• ในสวนรถเข็นกระเปารุนใหมที่ ทอท. จัดหามาเพื่อทดแทนรถเข็นกระเปารุนเดิม 
ที่ ทอท. ไดบอกเลิกสัญญาไปกับบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส จํากัด แลวนั้น เปนรถเข็น
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กระเปาที่นยิมใชกันในตางประเทศ มีน้ําหนักเบา และมีระบบ RFID ในการตรวจสอบวารถเข็นกระเปา 
อยูที่ใด จํานวนเทาใด เพื่อปองกันการสูญหายของรถเข็นกระเปา 

• เร่ืองของ CTX เปนเรื่องที่เกดิความเสียหายกับ ทอท. ขณะนี้ เร่ืองดังกลาวไมไดอยู
ในขั้นตอนของ ทอท. แตจะอยูในขั้นตอนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

นายพิจารณ  สุขภารงัษ ี (ผูถือหุน) แจงวา เพื่อความโปรงใสตามกฎหมายและตามรฐัธรรมนูญ
ขอใหบันทึกไวในรายงานการประชุมตามที่ไดกลาวไวดวย เนื่องจากตนเปนคณะทํางานของ คตส. ทราบวา 
คตส. มีมติใหฟองนายชยัเกษม  นิติสิริ จึงขอใหนายธนพิชญ  มูลพฤกษ ดําเนินคดกีบันายชัยเกษม  นิติสิริ ดวย 

ประธานฯ  แจงวา ขอใหจบเรื่องนี้เทานี ้

นายธานี  วงษกลํ่า  (ผูถือหุน)  สอบถามวา ในประเด็นเรือ่งรถเข็นกระเปาวา ทอท. ซ้ือมาจาก 
ที่ใด และขอทราบวาราคาเทาใด ราคาคันละ 20,000 กวาบาท จริงหรือไม 

ประธานฯ  แจงวา ทอท. ไมไดจัดซื้อรถเขน็กระเปา แตไดจัดจางเอกชนเปนผูใหบริการรถเข็น
กระเปา ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยเอกชนมีหนาทีใ่นการจดัหารถเข็นกระเปาตามรูปแบบที่ ทอท. กําหนด 
จํานวน 9,034 คัน พรอมทั้งจดัพนักงานเก็บรถเข็นกระเปาตลอด 24 ช่ัวโมง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินการในรอบป 2553 ตามที่เสนอ 
หมายเหตุ ในวาระนี้ เปนการรายงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ จึงไมมี

การลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2553 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้เปนการพจิารณาและอนมุัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุน สําหรบัปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซ่ึงงบดุลและงบกําไรขาดทุนดงักลาวไดผานการ 
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ดังรายละเอยีดปรากฏ 
ในงบการเงนิและรายงานประจําป 2553 ที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน 
คร้ังนี้แลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูช้ีแจงเกีย่วกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนใหที่ประชุม
พิจารณา 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงขอมูลเกีย่วกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนตอที่ประชุม ดังนี ้

ในป 2553 ทอท. มีสินทรัพยรวม 145,832 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.14 มีหนี้สินรวม  
71,743.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.30 รายไดจากการดําเนินงานจํานวน 24,032.62 ลานบาท เพิ่มขึน้ 
รอยละ 11.77 คาใชจายจากการดําเนินงานจาํนวน 20,283.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.39 กําไรสุทธิจํานวน 
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1,415.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 97.41  ทั้งนี้ รายละเอยีดปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสาํหรับป
บัญชี ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2553 ซ่ึงไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ประธานฯ  สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมขีอซักถาม ขอใหสอบถามได 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถาม ขอใหที่ประชุมพจิารณาและอนมุัติงบดุล 

และงบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2553 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีส้ินสุด วันที่ 30 
กันยายน 2553 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,215,520,058 98.80 
ไมเห็นดวย  12,821,100 1.04 
งดออกเสียง  2,007,110 0.16 
บัตรเสีย  24,732 0.00 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 2 จํานวน 10,659,697 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
1,230,373,000 เสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจําปบัญชี 2553 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้เปนการพจิารณาจดัสรรเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปบัญชี 2553 และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรร
เงินปนผลของ ทอท. ใหที่ประชุมพิจารณา 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจง ดังนี ้
นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. กําหนดใหการจายเงินปนผลไมต่าํกวารอยละ 25 

ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัททีเ่หลือหลังหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบริษัท 
ไดกําหนดไว  อยางไรก็ตาม การจายเงนิปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  มติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหจายเงินปนผลนั้น โดยใหนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทฯ มอํีานาจ
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อนุมัติใหจายเงินปนผลได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไปซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับของ ทอท. ขอ 68 และ 70 

ผลการดําเนินงานประจําป 2553 ทอท. มีกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังหกัภาษเีงินได จาํนวน
1,499,694,635.71 บาท ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซ่ึงมีจํานวน 1,428,570,000 หุน ในอัตรา 
หุนละ 0.55 บาท รวมเปนเงนิทั้งส้ิน 785,713,500.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 52.39 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษัทปบัญชี 2553 โดยประกอบดวยเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีใน
อัตรารอยละ 25 จํานวน 0.15 บาทตอหุน และเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษใีนอัตรา 
รอยละ 30 จํานวน 0.40 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผล จํานวน 0.55 บาทตอหุน 

ในการนี้ ทอท. ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2553 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธี 
ปดสมุดทะเบยีนผูถือหุนเมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวนัพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2554 

ประธานฯ  สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมขีอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน) สอบถามวา 

• ในปนี้จะมีโอกาสเพิ่มเงินปนผลใหกับผูถือหุนหรือไม และในวันนี้ราคาหุนของ 
ทอท. ลดลงไปต่ําสุดประมาณเวลา 10.42 น. ที่ราคา 36.25 บาท เหตุผลเพราะเงินปนผลนอยเกินไปเมื่อเทียบ
กับราคาที่เปนอยูขณะนี ้

• นโยบายจายปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ต่ําเกินไป ควรจะเปนไมต่ํากวารอยละ 50 
หรือ 30 เหมือนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั่วไป 

ประธานฯ  แจงวา สัดสวนการจายเงินปนผลในป 2553 อยูที่รอยละ 52.39 ป 2552 อยูที ่
รอยละ 69.82 และป 2551 อยูที่รอยละ 50.09 ยังไมต่ํากวารอยละ 50 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงวา ฟงจากที่กรรมการผูอํานวยการใหญแจงวา 
ไมนอยกวารอยละ 25 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา จํานวนรอยละ 25 เปนเปาหมายของ ทอท. คือ ทอท. มีนโยบายที่จะจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนไมวาอยางไรจะตองไมต่ํากวารอยละ 25 ซ่ึงที่ผานมา ทอท. จายเกินรอยละ 50 มาโดย
ตลอด 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงวา ขอใหหาวิธีเพิ่มกําไรเพื่อผลประโยชนของผูถือหุน
โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูถือหุนใหญกระทรวงการคลัง 
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ประธานฯ  ช้ีแจงวา ในปนี้ ทอท. มีเปาหมายที่จะทํากําไรใหมากขึน้ ขณะนี้ไดใหนโยบาย
ผูบริหารไปดูแลในเรื่องของเขตปลอดอากร และการทําคลังสินคาทัณฑบน เพื่อจะทาํรายไดจากสวนนั้น 
ใหมากขึน้ และยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งรับรองวาจะพยายามทําใหดีที่สุด และ ทอท. ก็คํานึงถึงผูถือหุนมาโดยตลอด 

นายชชัชยั  คณุงาม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• เหตุผลที่กรรมการตัดสินใจทีล่ดการจายเงนิปนผลลงจากรอยละ 69.82 เปน 
รอยละ 53.39 

• หากในอนาคตมีกําไรมากขึน้จะมีปนผลระหวางกาลหรอืไม 

• การจัดแสงตรงเวทีมีแสงนอยเกินไปไมสามารถเห็นประธานฯ และขอใหเปดชอง 9 
หรือ Money Channel ในหองอาหารใหผูถือหุนสามารถเห็นและตดิตามราคาหุนได 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงวา นโยบายจายเงินปนผลของ ทอท. คือ ไมต่ํากวารอยละ 25 
ซ่ึงที่ผานมา ทอท. จายเกนิกวารอยละ 50 มาโดยตลอด ในปนี้ ทอท. จายเพยีงรอยละ 50 นอยกวาปที่แลว
เนื่องจาก ทอท. มีภาระที่จะตองไปลงทุนที่ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานสวุรรณภูม ิ

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ทอท. จะตองลงทุนเกีย่วกับการปรับปรุงสนามบิน โดยขีดความสามารถ
ปจจุบันที่จะรองรับผูโดยสาร คือ จํานวน 45 ลานคนตอป แตกอนทีจ่ะเกิดเหตุวกิฤตในชวง 2-3 ป ที่ผานมา
จํานวนผูโดยสารสูงขึ้นเกือบ 44 ลานคน แตเมื่อเกิดเหตุทั้งไขหวดั 2009 เหตุวกิฤตในบานเมือง เหตวุกิฤต
ตางประเทศ ทาํใหจํานวนผูโดยสารลดลง  อยางไรก็ตาม การที่จะทําสนามบินใหมีศกัยภาพรองรับผูโดยสาร
จํานวนมากนัน้  ทอท. ไดตัง้เปาหมายไว ที่จํานวน 60 ลานคน เพิ่มอีก 15 ลานคนตอป  ทําใหตองใชเงิน 
ซ่ึงหากไดมกีารติดตามขาวจะทราบวา คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเงินลงทนุในโครงการกอสรางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2559) เปนเงิน 62,503.214 ลานบาท สวนที่จังหวัดภูเก็ตก็เปนสนามบิน
ภูมิภาคหนึ่งในสี่ที่สามารถทํารายไดใหกบั ทอท. เปนจาํนวนมาก แตสนามบินเกามาก และอัตราการรองรับ
ผูโดยสารใกลที่จะไมเพียงพอแลว โดยปจจุบันสามารถรองรับผูโดยสารไดไมเกนิ 6,500,000 คน จังหวัดภูเก็ต
ยังเปนจังหวัดที่ไดรับความนิยมอยูมาก และสามารถทํารายใหกับ ทอท. ไดมากกวาสนามบินอื่น ๆ ในภูมภิาค 
ตั้งแต ทอท. รับมอบสนามบินจังหวัดภูเก็ตมาจากกรมการบินพาณิชยหรือกรมการบินพลเรือน สภาพอาคาร
และอุปกรณตาง ๆ ชํารุดทรุดโทรมมาก  หากไมมกีารปรับปรุงคงจะไมสามารถที่จะดึงดูดนกัทองเที่ยวหรือ
อาจไดรับการวากลาววาขาดการดูแล และในการปรับปรุงสนามบินที่จังหวัดภูเก็ตจะตองลงทุนอีกประมาณ 
5,000 ลานบาท  อยางไรก็ตาม เงินที่ไดลงทุนไป หลังจากลงทุนแลวจะไดผลตอบแทนกลับมามากกวา 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถาม ขอใหที่ประชุมพจิารณาและอนมุัติจัดสรร
เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2553 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบญัชี 2553 
ดวยคะแนนเสยีง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,229,907,708 99.97 
ไมเห็นดวย  39,900 0.00 
งดออกเสียง  403,870 0.03 
บัตรเสีย  23,022 0.00 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 3 จํานวน 1,500 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
1,230,374,500 เสียง  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับขอ 39 ของบริษัท กําหนดวา ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะออกจากตาํแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ 
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษิัทนั้น 
ใหกรรมการจบัสลากกันวา ผูใดจะออก สวนปที่สามและปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตาํแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนัน้อาจถูกเลือกเขามาดาํรงตําแหนงใหมก็ได 

และขอบังคับ ทอท. ขอ 36 กําหนดให ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท
ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน  

ป 2553  คณะกรรมการ ทอท. ทั้งคณะทีย่งัคงดํารงตําแหนงอยูมีทั้งหมด 15 คน มีกรรมการ 
ที่ออกตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี ้

(1)  นายปยะพนัธ  จัมปาสุต 
(2)  นายมานิต  วฒันเสน 
(3)  นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
(4)  นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย 
(5)  นายชวนชัย  อัชนันท 
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ทั้งนี้ นายมานติ  วัฒนเสน และนายชวนชยั  อัชนันท กรรมการ ทอท. ไดแสดงความจาํนง 
ขอลาออกจากการเปนกรรมการ ทอท. โดยใหมีผลตั้งแตวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เปนตนไป 
และไมประสงคใหเสนอชื่อตนตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลอืกตั้งกลับเขาเปนกรรมการ ทอท. ตออีกวาระหนึ่ง 

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาไดพจิารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหาร
กิจการเพื่อประโยชนของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว โดยนายปยะพนัธ  จัมปาสุต   
นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ  และนายวุฒิศกัดิ์  ลาภเจริญทรัพย  เปนผูมคีวามรูความสามารถ และประสบการณสูง 
บริหารงาน ทอท. จนบรรลุผลสําเร็จหลายเรื่อง เห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อเลือกตัง้กลับเขาเปนกรรมการ 
ทอท. ตออีกวาระหนึ่ง สําหรับนายธีรพล  นพรัมภา และนายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ นั้น เนื่องจากขณะนี้ ทอท.  
มีงานโครงการกอสรางที่สําคัญอยู 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ และโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานภูเก็ต ซ่ึงเปนงานดานเทคนิค และวิศวกรรม จึงควรมีกรรมการที่มีพื้นฐานความรู ความชํานาญ
ทางดานวิศวกรรมเขามาชวยใหคําแนะนํา ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคล
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเปนกรรมการ ทอท. จาํนวน 5 คน ดงันี้ 

(1) นายปยะพนัธ  จัมปาสุต กลับเขาดํารงตาํแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

(2) นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ กลับเขาดํารงตาํแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

(3) นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย กลับเขาดํารงตาํแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

(4) นายธีรพล  นพรัมภา เปนกรรมการ 

(5) นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ เปนกรรมการ 

สําหรับประวตัิผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว 

ประธานฯ สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมีขอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี (ผูถือหุน) สอบถามวา ในคณะกรรมการสามารถมีกรรมการอิสระ
ไดกี่คน 

นางสาวชนาลยั  ฉายากุล  ช้ีแจงวา ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหมีกรรมการอิสระ 
ไมนอยกวา 1 ใน 3ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี (ผูถือหุน) สอบถามวา ตามที่ปรากฏเปนขาวในหนังสือพิมพ 
ฉบับหนึ่งวา หนึ่งในกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมจะเขามาเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ (CEO) 
ในอนาคต จริงหรือไม 
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ประธานฯ  ช้ีแจงวา ไมนาจะเปนความจริง เนื่องจากบุคคลที่จะเปน CEO ของ ทอท. ได 
ตองผานกระบวนการสรรหา และตองมีอายุไมเกนิ 58 ป ในวนัยืน่ใบสมัคร 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี (ผูถือหุน) สอบถามวา สามารถดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ 
ไดหรือไม 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ไมทราบขาวดังกลาว 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี (ผูถือหุน) แจงวา หากไมมมีูลคงไมมีขาวเชนนั้น จึงไดมีการ
สอบถาม เนื่องจากเหน็วา ประธานกรรมการคนปจจุบันมีความเหมาะสม นอกจากนี ้ขอฝากคณะกรรมการ
กรณีแฟนคลับนักรองเกาหลีที่มาที่สนามบิน มีความเห็นวา เปนการรบกวนผูใชบริการทั้งชาวตางชาติและ 
คนไทยมาก จงึรบกวนชวยกนัแฟนคลับดังกลาวออกไปจากสนามบิน 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ทอท. คงไมสามารถไลหรือหามได แตจะหาวิธีการจัดการที่ไมรบกวน 
ผูใชบริการรายอื่น และขอบคุณที่เปนหวงในเรื่องของการดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงวา 

• อยากใหประธานฯ ปฏิบัติหนาที่ตอไป เนือ่งจากมีการตดัสินใจที่เด็ดขาด 

• ในเรื่องที่ ทอท. ประกาศในเวปไซตใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการได ขอสอบถามกระทรวงการคลังซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญวา เหตุใดจึงไมเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการ 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามใดเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอใหลงคะแนนเสยีง
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสยีง และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ และกอนที่จะพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ  ประธานฯ ไดขอใหปดยอดจํานวนผูถือหุนทีม่าลงทะเบียนในขณะนี้ช่ัวคราวจนกวาผูถือหุน 
จะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบรอย ทั้งนี้ เพื่อสรุปยอดจาํนวน ผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม 
ในวาระนี้ ซ่ึงจะตองเทากับผลรวมของคะแนนเสยีงที่ออกมา  ในการเลือกตั้งกรรมการ และตามขอบังคับ 
ของ ทอท. ขอ 38  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีทีบุ่คคล ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพจิารณาเลือกตัง้กรรมการเปนรายบุคคลจํานวน 5 คน ดังนี้ 
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(1) นายปยะพนัธ  จัมปาสุต 
(2) นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
(3) นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย 
(4) นายธีรพล  นพรัมภา 
(5) นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

(1) นายปยะพนัธ  จัมปาสุต 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,229,736,000  99.95 
ไมเห็นดวย  147,823  0.01 
งดออกเสียง  455,006  0.04 
บัตรเสีย  37,472  0.00 

(2) นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,228,142,818  99.82 
ไมเห็นดวย  1,726,171  0.14 
งดออกเสียง  459,910  0.04 
บัตรเสีย  47,402  0.00 

(3) นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,229,743,276  99.95 
ไมเห็นดวย  133,213  0.01 
งดออกเสียง  452,410  0.04 
บัตรเสีย  47,402  0.00 
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(4) นายธีรพล  นพรัมภา 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,227,613,812  99.78 
ไมเห็นดวย  491,847  0.04 
งดออกเสียง  2,218,100  0.18 
บัตรเสีย  52,542  0.00 

(5) นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,227,519,382  99.77 
ไมเห็นดวย  177,587  0.01 
งดออกเสียง  2,521,100  0.20 
บัตรเสีย  158,232  0.01 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 4 จํานวน 1,801 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
1,230,376,301 เสียง  

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการไดพจิารณาใหความเห็นชอบการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจาํป 2554 ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในหนังสือบอกกลาวเรยีกประชุมที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ
เปนผูช้ีแจงการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหที่ประชุมพิจารณา 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจง ดังนี ้

คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกัน รวมทัง้พิจารณา
จากผลประกอบการและขนาดธุรกิจ ทอท. เพื่อใหคาตอบแทนสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ดังนี ้
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1) คาตอบแทนกรรมการ ทอท. 
อัตราที่เสนอ คือ  
- คาตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท หากเปนกรรมการในระหวางเดือน

ใหคํานวณ ตามสัดสวนของเดือน  
- คาเบี้ยประชุม คนละ 20,000.- บาทตอคร้ังที่เขาประชุม หากเดือนใดมกีาร

ประชุมเกิน  1 คร้ัง คงใหไดเบี้ยประชุมเพยีง 1 คร้ัง 
2) คาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอเทากับอตัราเดิมของปที่แลว คือ คาตอบแทนกรรมการรายเดือน คนละ 

20,000.- บาท โดยเดือนใดไมมีการประชุม คงใหไดรับคาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวาง
เดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน 

กรรมการ ทอท. ท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ
อนุกรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอ่ืน ๆ 

ใหไดรับคาเบี้ยประชุมคนละ 15,000.- บาทตอคร้ังที่เขาประชุมและใหไดรับ
คาตอบแทนรวมทั้งส้ินไมเกนิเดือนละ 30,000.- บาทตอคน ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3) ประธานและรองประธานของทุกคณะ 
ไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ 

4) กําหนดวงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2554 
ไมเกิน 17 ลานบาท 

5) กําหนดวงเงินโบนัสของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2553 
ใชหลักเกณฑเดียวกับปที่แลว คือ ไมเกนิรอยละ 0.50 ของเงินปนผลจาย หลักเกณฑ

การจัดสรรเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมเกิน 1,000,000.- บาทตอคน ยกเวนกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท.  ที่ไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสกรรมการ 

ประธานฯ  สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมขีอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 

นายศรัณย  อุดมฤกษชัย  (ผูถือหุน)  สอบถามวา จํานวนคาตอบแทนในรายการที่ 1 และที่ 4 
เปนวงเงนิเดยีวกันหรือไม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงวา คาตอบแทนตั้งแตรายการที่ 1-3 รวมแลวไมเกนิ  
17 ลานบาท 
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นายศรัณย  อุดมฤกษชัย  (ผูถือหุน)  สอบถามวา จํานวนคาตอบแทนในรายการที่ 1 กําหนด
เพดานโดยรายการที่ 4 ใชหรือไม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ถูกตอง 

นายสมศักดิ์  ทรงมณ ี (ผูถือหุน) แจงวา ในประเดน็เรื่องรถเข็นกระเปายังไมมีความชัดเจน 

ประธานฯ  แจงวา ถาไมเกีย่วกับวาระนี้ ขอไวในวาระอื่น ๆ และขอคําถามเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
วาระนีก้อน 

นายพรชัย  ธรณธรรม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา วงเงนิคาตอบแทนทั้งหมดของคณะกรรมการ
ในขอ 4 ในปปจจุบันมี 12 ลาน แตวงเงนิรวมในปหนากําหนดไวไมเกิน 17 ลาน เฉล่ียแลวขึ้นมาเกือบ 
รอยละ 50 คณะกรรมการจะสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้นในสวนใกลเคียงกนัไดหรือไม โดยสวนตัวควรจะจาย
คาตอบแทนในอัตราเดิมกน็าจะเปนการเพยีงพอแลว และไมเห็นดวยในเรื่องที่จะเพิม่อัตราคาตอบแทน 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ขอขอบคุณในความคดิเห็น ในสวนของการพิจารณาคาตอบแทน 
ไดคํานึงถึงความเหมาะสม โดยเทยีบเคียงกบัหนวยงานทีม่ีขนาดใกลเคยีงกันและมวีัตถุประสงคคลายกันดวย 

นายชชัชยั  คณุงาม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• ในเรื่องคาตอบแทนของคณะกรรมการอาจจะมีความเหน็ตางจากผูถือหุนผูที่สรุปวา
เพิ่มขึ้นรอยละ 50 โดยมีความเห็นวานาจะเกินกวาอัตราเงนิเฟอไมมากและเปนเรื่องสมควรตอความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• ขอฝากความหวังไวกับประธานฯ โดยขอใหบริหารงานใหเกิดความเจริญรุงเรือง
และนําความรุงเรืองมาสู ทอท. และหวังวาจะมีเงนิปนผลระหวางกาลในอนาคต 

• สวนในเรื่องคาตอบแทน เมือ่ไดมีการเปรยีบเทียบกับธุรกิจเดยีวกันและไดพจิารณา
อยางรอบคอบแลว ก็ไมขดัของ เพียงแตขอฝากความหวังในเรื่องของราคาหุนที่ราคาลดต่ําลงมาที่ราคาต่ํากวา
ราคา IPO ขอใหบริหารใหดขีึ้นใหผลตอบแทนกับผูถือหุน โดยจากการที่จายเงินปนผลปละครั้ง อาจ
เปลี่ยนเปนปละสองครั้ง หรือดําเนินการใด ๆ ที่ดีขึ้น 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามใดเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปบัญชี 2553 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการดวยคะแนนเสียง 
ดังนี ้
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,229,523,629 99.92 
ไมเห็นดวย  481,200 0.04 
งดออกเสียง  105,250 0.01 
บัตรเสีย  267,322 0.02 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 5 จํานวน 1,100 หุน ทําใหในวาระนี้ มีจํานวน
เสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 1,230,377,401 เสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญช ี

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปนรัฐวสิาหกิจ และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ.2542 กําหนดใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดนิ (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของรัฐวิสาหกจิ  ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จงึเห็นควรแตงตั้ง สตง.  
เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2554 และกําหนดอัตราคาตอบแทน เปนเงนิ 2,750,000.- บาท ทั้งนี้ 
ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใชจายเดนิทางของเจาหนาที่ สตง. โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 500,000.- บาท เพื่อใหสอดคลองกับอัตราคาธรรมเนียมการดําเนนิงานในปจจุบัน 

ประธานฯ สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมีขอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามใดเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบญัชี 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกาํหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 
ดวยคะแนนเสยีง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,229,925,109 99.97 
ไมเห็นดวย  29,270 0.00 
งดออกเสียง  389,000 0.03 
บัตรเสีย  34,022 0.00 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเทากับในวาระที่ 6 ทําใหในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 1,230,377,401 เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิม่เติมวัตถุประสงค 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูช้ีแจงการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคให 
ที่ประชุมพิจารณา 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจง ดังนี ้
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงคของ ทอท. ที่จดทะเบียนไวกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิยที่ สจก. 001138 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ขอ 6 ระบุวา วัตถุประสงคของ 
ทอท. มีจํานวน 36 ขอ โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก การประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน และ 
การดําเนนิกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยาน ซ่ึงวัตถุประสงคทั้ง 36 ขอดังกลาว ไมมขีอความ 
ที่เกี่ยวของกับการประกอบกจิการในเขตปลอดอากรของ ทอท. และกรมศุลกากรไดเสนอให ทอท. แกไข
เพิ่มเติมวตัถุประสงคการดําเนินงานของ ทอท. ใหชัดเจน สอดคลองกับการประกอบกจิการในเขตปลอดอากร
ของ ทอท. 

วัตถุประสงคของ ทอท. ที่ขอเพิ่มเติม คือ ขอ 37  “เพื่อประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมซึ่ง
เกี่ยวกับการเพิม่มูลคาสินคา ไดแก การคา การแบงแยกกอง การจัดประเภท การคัดเลือก การบรรจุ การแบง
บรรจุ การบรรจุใหม การปดฉลากหรือเครื่องหมายอื่นใด การปดฉลากใหม การผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
และกิจกรรมอื่นที่เกีย่วของ” 

ทั้งนี้ การขอแกไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคของ ทอท. ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหนังสือบริคณหสนธิ 
จึงเปนการแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 31(1) และตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหุน ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค และแกไขหนงัสือบริคณหสนธิตอไป 

เนื่องจาก ทอท. มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงคตามที่กลาวขางตนจํานวน 1 ขอ ทําให ทอท. มี
วัตถุประสงคเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวน 36 ขอ เปนขอที่ 37  ดังนั้น จึงตองแกไขเพิม่เติมขอ 3 ของหนังสือ
บริคณหสนธขิองบริษัท เพือ่ใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงค ดังนี ้

จากเดิม 
“ขอ 3  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 36 ขอ” 
แกไขเปน 
“ขอ 3  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 37 ขอ” 
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ประธานฯ  สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมขีอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา การขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพิ่มเปน 
37 ขอ  ทอท. เคยสงหนังสือบริคณหสนธิใหผูถือหุนบางหรือไม 

นายภูวนารถ  ณ สงขลา  (ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)  สอบถามวา กอนหนาที่จะม ี
การแกไขและมีการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด แตไมมีวตัถุประสงค จึงตองมาเพิ่มเตมิใชหรือไม และการ
แกไขจะชวยเกี่ยวกับผลประกอบการ และ รายไดของ ทอท. หรือไม และถาเพิ่มรายไดอยากทราบวา ทอท.  
จะสามารถรับรูรายไดไดเมื่อใด และประมาณเทาใด 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงวา ในเรือ่งวัตถุประสงค ตามที่คณะกรรมการชี้แจงวา ทอท. 
มีแผนจะทาํพืน้ที่ฟรีโซนและคลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) โดยที่สุวรรณภูมจิะประกาศเปนเขต
พื้นที่ปลอดอากรซึ่งไดขอจดทะเบียนเปนพืน้ที่ปลอดอากร ดังนั้น ในการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ
ดังกลาวเปนการดําเนินการเพื่อใหครอบคลุมโดยไมวาจะปฏิบัติอยางไรจะไดอยูในวตัถุประสงคของ ทอท. 
และเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาทางเทคโนโลยีของ ทอท.ไดอยางเต็มที่ ในสวนของหนังสือบริคณหสนธิ สามารถ
ดาวนโหลดไดที่กระทรวงพาณิชย แตถาตองการ ทอท. ยินดีสงใหพิจารณา 

นายภูวนารถ   ณ สงขลา  (ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)  สอบถามวา หากทําเตม็พื้นที่จะ
มีส่ิงใดที่เอื้อตอกิจการของ ทอท. และมีผลประโยชนมากนอยเพียงใด 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ในขณะนี้มีการวาจางที่ปรึกษาพิจารณาโครงการที่ดอนเมืองและอยู
ระหวางการศกึษา ทั้งหมด 6 โครงการ โครงการ 1 ใน 6 โครงการก็คือ Private Jet รายไดที่จะไดรับประมาณ 
ปละ 5 ลานบาท และจะมีผลตอบแทนเปนคาเชาอีกจํานวนหนึ่ง สําหรบัพื้นที่ฟรีโซนจะทําใหรายไดที ่
ดอนเมืองจากที่ไมเคยไดจะมีประมาณหลักรอยลาน 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามใดเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)  
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคดวยคะแนนเสยีง ดังนี ้
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย  1,229,916,342 99.97 
ไมเห็นดวย  23,700 0.00 
งดออกเสียง  389,000 0.03 
บัตรเสีย  53,922 0.00 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 7 จํานวน 5,563 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
1,230,382,964 เสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูช้ีแจงการพิจารณาชดเชยผลกระทบ 
ดานเสียงจากการดําเนนิงานทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจง ดังนี ้
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหกระทรวงคมนาคมพิจารณา

แกไขปญหาการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 
2550 (เร่ือง การแกไขปญหาในการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ตอไปตามความเหมาะสมนั้น 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ไดอนุมัติแนวทาง 
การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงมีผลทําใหการแกไขปญหาผลกระทบ 
ดานเสียงจากการดําเนนิงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมครอบคลุมอาคารและสิ่งปลูกสรางของประชาชน 
จํานวน 6,424 อาคาร ประชาชนที่ไดรับผลกระทบในเสนเสียงฤดูหนาว จึงมีหนังสือลงวันที่  15  กุมภาพันธ 
2553 รองเรียนขอใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2552 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่  25  กุมภาพนัธ  2553 ที่ประชุม 
มีมติสําหรับกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2552 ไมครอบคลุมถึงอาคารและสิ่งปลูกสราง
ในพื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสวุรรณภูมกิรณทีี่มีการใชทางวิ่งที่ 1  
และ 2 เต็มความสามารถสูงสุดของจํานวน76 เที่ยวบนิ เฉพาะบินลงที่ปลายทางวิ่งฝงตะวนัออกดานทิศใต 
รอยละ 80 ของเที่ยวบนิทั้งหมด และการบินลงที่ปลายทางวิ่งฝงตะวันตกดานทิศใตรอยละ 20 ของเทีย่วบนิ
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ทั้งหมด (แผนที่เสนเสียงฤดหูนาว) ให ทอท.เสนอขอเท็จจริงของเรื่องดังกลาวให กระทรวงคมนาคมทราบ
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาตอไป 

กระทรวงคมนาคมไดเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาเหน็ชอบให ทอท. ดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามเสนเสยีงฤดูหนาว โดยให
ดําเนินการตามหลักเกณฑเชนเดียวกับเสนเสียงฤดูรอนที่ ทอท.ไดถือปฏิบัติ 

คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเร่ือง การดําเนนิการเพื่อแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการ
ดําเนินงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมกิรณีการบินในชวงฤดูหนาว เมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ใหกระทรวงคมนาคม และ ทอท. รับความเห็นและขอสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิมาพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกีย่วของดวย 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังที่ 13/2553 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2552 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหเสนอใหผูถือหุนอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนนิงาน ณ  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการบินในชวงฤดูหนาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2553 

หลักเกณฑการชดเชยของ ทอท. (กรณีเสนเสียงฤดูหนาว) 
ดําเนินการตามหลักเกณฑเชนเดียวกับกรณีเสนเสียงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   

29  พฤษภาคม  2550 ที่ ทอท. ถือปฏิบัติ (ยกเวนเรื่องเสนเสียง) ดังนี ้
1. หลักเกณฑการชดเชยในพื้นที่ NEF มากกวา 40  ใหเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

กรณีเจาของทีด่ินและสิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ตองสนับสนุนและปรับปรุงหรือติดตั้งวัสดอุุปกรณ 
ลดผลกระทบดานเสียง และใหรับเงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

2. หลักเกณฑการชดเชยในพื้นที่ NEF 30-40  ใหสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร 
และส่ิงปลูกสราง โดยตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบวามีระดับเสียงรบกวนเกนิ 10 เดซิเบล (เอ) ใหรับ
เงินคาชดเชยไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง (ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 ใหยกเลกิการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน โดยใหประเมินราคาคาปรับปรุงอาคารโดยใชแผนทีเ่สนเสียง
ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม) 
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3. หลักเกณฑการประเมินราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางและการประเมินราคา 
คาปรับปรุงอาคาร 

3.1 พื้นที่ NEF มากกวา 40 
- กรณีขายทีด่ินพรอมสิ่งปลูกสราง : ใชหลักเกณฑการประเมินราคาที่ดนิ

พรอมสิ่งปลูกสราง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทางการกําหนดคาทดแทนความเสียหายทีต่องออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคนื ตาม พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 

- กรณีไมขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง : ใชหลักเกณฑการปรับปรุงอาคาร 
เพื่อลดผลกระทบดานเสียงจากผลการศึกษาของ NIDA และใหรับเงนิไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

3.2 พื้นที่ NEF 30-40 
ใชหลักเกณฑการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบดานเสียงจากผลการศึกษา

ของ NIDA และใหรับเงนิไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 
งบประมาณการดําเนินงานเพื่อชดเชย 
สําหรับงบประมาณการชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนนิงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  17  มีนาคม  2552 เห็นชอบขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการกอสราง 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ 1) เพิม่ขึ้นจํานวน 11,233.700 ลานบาท โดยรวมงบประมาณการชดเชย
ผลกระทบดานเสียง ทั้งเสนเสียงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 เปนเงิน  
7,145.248 ลานบาท และเสนเสียงฤดูหนาวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2553  เปนเงิน 
4,088.452 ลานบาท 

ดังนั้น ทอท. จงึขอเสนอผูถือหุนอนุมัตแินวทางการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน ณ ทสภ. กรณีการบินในชวงฤดูหนาว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  
31  สิงหาคม  2553 โดยใหดาํเนินการเชนเดียวกับเสนเสยีงฤดูรอนที่ ทอท. ถือปฏิบัติ 

ประธานฯ  สอบถามตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมขีอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 

นายชชัชยั  คณุงาม  (ผูถือหุน)  สอบถามวา 

• หากมติที่ประชุมผูถือหุนในวันนีไ้มอนุมัตกิ็จะไมไดรับชดเชยใชหรือไม 

• หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัตแิลว ในเรื่องดงักลาวจะยดืเยือ้ตอไปหรือไม  

ประธานฯ  ช้ีแจงวา หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติ ทอท. ก็จะไมสามารถจายคาชดเชยใหได 
และขณะนี้ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียงกย็ังคงชุมนุมอยูที่อาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เพื่อรอผลการประชุมผูถือหุนในวาระนี้ และการที่ที่ประชุมจะอนุมัตหิรือไมอนุมัติกจ็ะพิจารณาดวยเหตดุวยผล 
ไมใชวาอนุมัตเิพื่อใหเลิกการชุมนุม และคณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเหน็วาเปนเหตุเปนผลที่สมควรให
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จึงไดมีการนําเสนอเขาสูการประชุมของคณะรัฐมนตรี โดยในชวงฤดูรอนลมจะมาอกีทิศหนึ่ง ซ่ึงกจ็ะไดรับ
ความเดือดรอนอยูในชวงหนารอน ประมาณ 8-9 เดือน แตประชาชนที่ไดรับผลกระทบในฤดหูนาวเนื่องจาก 
กระแสลมเปลีย่นทิศก็ตองเหน็ใจเชนกัน อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีความเหน็สอดคลองวาผูที่จะสามารถ
ตัดสินไดคือผูถือหุนของ ทอท. จึงตองนําเรือ่งดังกลาวมาเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม ทอท. ไดม ี
การประสานงานกับผูชุมนุม และสงเจาหนาที่เขาไปชี้แจงขอรองเรียนใหทราบในทกุประเด็น ซ่ึงจะมีบาง
ประเด็นที่ผูชุมนุมสงสัยวาเหตุใดจึงไมมีการประชุมกับคณะกรรมการไตรภาคี ซ่ึงปจจุบันไดประสานกับ
ปลัดกระทรวงคมนาคม และมีการกําหนดวนัประชุมแลวในวนัที่  24  มกราคม  2554 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงวา ประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบดานเสียงคงจะมีการ 
รองเรียนอยางตอเนื่องตอไป เนื่องจากจะมโีครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  ทั้งนี้ รัฐบาล 
ควรพิจารณาการใชประโยชนที่ทาอากาศยานดอนเมืองเปนอีกทางเลือกหนึ่ง คณะรัฐมนตรีกรุณายตุิทั้งหมด 
แลวยายมาอยูสนามบินดอนเมืองไมมีใครรองเรียน อยากเห็นดอนเมืองเจริญรุงเรือง ไมอยากเห็นเปนตึกราง 

ประธานฯ  ทอท. มีนโยบายที่จะใชทาอากาศยานดอนเมอืงใหมีประโยชนมากที่สุด ซ่ึงได 
ทําการศึกษาและเตรียมแผนรองรับไวแลว แตที่ยังเริ่มดําเนินการไมได เนื่องจากตองรอนโยบายจากรัฐบาล 
ในการบริหารสนามบินกอนวา ควรจะเปน Single Airport หรือวา Dual Airport ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
การศึกษาของหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวา มีความเปนหวงการดําเนนิงานของ 
ทอท. หากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธานฯ เนื่องจากอาจจะทําใหการดําเนนิงานไมตอเนื่อง 

นายวิชา  โชคพงษพนัธุ  (ผูรับมอบฉันทะ)  มีความเห็นวา ถนนวิภาวดีทางดานฝงสนามบิน
ดอนเมืองขยายไดหนึ่งเลน ทําใหประชาชนที่อาศัยแถวนี้มีความสะดวกสบายมากขึน้ 

นายภูวนารถ  ณ สงขลา  (ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) สอบถามวา หากอนุมตัิวงเงิน 
งบประมาณเพือ่ชดเชยผลกระทบดานเสียง จํานวน 11,000 ลานบาท เร่ืองดังกลาวจะจบใชหรือไม 

ประธานฯ  แจงวา วงเงนิดังกลาวเปนกรอบวงเงินทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว 
แตหลักเกณฑการใหความชวยเหลือยังไมครอบคลุมถึงผูที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการบินในชวง 
ฤดูหนาว ดังนัน้ หากผูถือหุนอนุมัติแลวเร่ืองดังกลาวกน็าจะคลี่คลายลง 
 
 
 
 



30 
 

นายภูวนารถ ณ สงขลา  (ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) สอบถาม CFO วา จํานวนวงเงิน 
11,233 ลานบาท จะมีผลกระทบตอสถานะทางบัญชีมากนอยเพียงใดและจะกระทบตอผูถือหุนมากนอย
เพียงใด เนื่องจาก ทอท. จะตองไปซื้ออาคารหรือปรับปรุงอาคาร อาคารที่ไดมาจะนาํไปใชประโยชนอยางไร 
จะขายและจะกอใหเกิดรายไดแก ทอท. หรือไม อยางไร 

นางสภุากรณ  บุรพกุศลศร ี ช้ีแจงวา การจายเงินเพื่อซ้ือที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหกับผูไดรับ 
ผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ทอท. จะบันทกึไวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
ทั้งนี้ ทอท. มีนโยบายทีจ่ะขายสินทรัพยดงักลาว แตหาก ทอท. จายเงินใหผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียงเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ทอท.จะบันทึกในบัญชีสินทรัพยไมมีตวัตนและจะตดัจําหนาย 
เปนคาใชจายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามใดเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดวยคะแนนเสยีง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,229,734,952 99.95 
ไมเห็นดวย  79,540 0.01 
งดออกเสียง  519,660 0.03 
บัตรเสีย  49,342 0.00 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 8 จํานวน 530 หุน ทําใหในวาระนี้  
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 
1,230,383,494 เสียง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมศักดิ์  ทรงมณ ี (ผูถือหุน)  แจงวา 

• จากการที่มีการชี้แจงวา ปจจบุันในเรื่องรถเข็นกระเปาเปลี่ยนมาเปนแบบเชา 
จึงเกิดคําถามวาเหมาเชาทั้งหมดหรือวาเชาเปนคัน เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวจะมีผลตอรายรับรายจาย
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ของ ทอท .และหากเปนการเชาเหมากแ็ลวแตจะตกลงราคาแตหากเชาเปนคันถามากเกินไปกจ็ะเสียคาใชจาย
โดยใชเหตุ และการที่จะใชรถเข็นจํานวน 9,000 กวาคัน ใชหลักเกณฑใดในการพิจารณา 

• ราคาหุนของ ทอท. ไมคอยมีการปรับตัวเมื่อเทียบกับบริษัท การบินไทย จํากดั
(มหาชน) ขอใหประธานฯ หรือคณะกรรมการพิจารณาดวย 

ประธานฯ  แจงวา 

• ในเรื่องราคาหุนจะพยายามทาํทุกวิถีทางที่จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนทุกคน 

• เมื่อพิจารณาจากสถิติผูโดยสารที่มาใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีประมาณ 
วันละ 140,000 คน การจัดใหมีรถเข็นกระเปาเพื่อใหบริการผูโดยสารประมาณ 9,000 คัน ถือวาเปนจํานวน 
นอยมาก แตเนื่องจาก ทอท. มีระบบบริหารจัดการในการนํารถเข็นกระเปาไปใหบริการตามจุดตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม จํานวนรถเข็นกระเปาดังกลาว จงึถือวาเพียงพอแลว สําหรับแนวทางในการจัดจางเอกชนมา
ใหบริการ ไดช้ีแจงใหผูถือหุนทราบในวาระที่ 2 แลว 

นายภูวนารถ  ณ สงขลา  (ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)  แจงวา มีขอสังเกตจากการ
ประชุมในวันนี้ในสวนของบัตรเสียมีจํานวนมาก โดยในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 มีบัตรเสียอยูที่จํานวน 
23,000 เสียง ในวาระที่ 5 ในวาระเลือกตั้งกรรมการในสวนการเลือกนายปยะพันธ  จมัปาสุต กลับเขาดํารง
ตําแหนงมไิดมีความผิดปกติ คือ ยังคงมีบัตรเสียอยูที่จํานวน 37,472 เสียง สวนคนอืน่ ๆ มิไดผิดปกต ิ
แตเมื่อถึงนายวีระ เรืองสุขศรีวงศ บัตรเสียเพิ่มเปนจํานวน 158,232 เสียง ในสวนนี้ หากเปนคะแนนสนับสนุน 
นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ จะไมไดอยูอันดบั 5  และในวาระที่ 6 บัตรเสียเพิ่มขึ้นเปนจาํนวน 267,322 เสียง 
ซ่ึงเปนวาระสาํคัญอีกวาระหนึ่ง คือวาระพจิารณาผลตอบแทนกรรมการ และหลังจากนั้น จํานวนบตัรเสีย 
ก็กลับสูสถานะปกติ ระหวาง 40,000 – 50,000 เสียง 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณ และแจงวาจะรับไปตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเสยีตอไป 

นายทองอินทร  แสงงาม  (ผูถือหุน)  แจงวา 

• ไดรับการรองเรียนจากผูโดยสารบอยครั้งวาการปฏิบัติหนาที่ลาชาในสนามบิน 
ขั้นตอนยุงยาก ตรวจละเอยีดมาก รองเทา เข็มขัดก็ตองถอดแลวใสใหม  

• โครงการเยี่ยมชมที่ ทอท. จัดไปทาอากาศยานภูเก็ต ขอทราบวาจํานวนผูถือหุนที่จะ
ไดไป และมีวธีิการในการคดัเลือกอยางไร จะกระทําโดยปกปดหรือเปดเผย และในการจับฉลากอยากจะ 
ขอความกรุณาใหโปรงใส จะจับวันใด ขอใหผูถือหุนไดทราบ จะไดเปนสักขีพยาน หากจะเดนิทางไปเอง 
โดยเครื่องบินสวนตัว จะอนญุาตใหผมเยีย่มชมไดหรือไม  ผมจะเดนิทางประมาณ ไมเกินวันที่ 10 กุมภาพนัธ 
สําหรับเรื่องของการบริหารลานจอดรถ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผมเปนหวง เพราะวากําลังของ ทอท. 
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อาจจะไมเพียงพอ กับการจะทําใหไดดี บุคลากรของ ทอท. มีพรอมหรือไม  ขอไดกรุณาตรวจสอบใหด ี
และขอทําใหดตีามที่วางแผน ขอใหสมความตั้งใจ และขอใหสําเร็จ 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ในเรื่องการตรวจคนรางกายเพื่อความปลอดภัยจะมีระเบียบตาง ๆ ซ่ึงไมใช 
ทอท. เปนผูกําหนด แตเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนดโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานดานความปลอดภัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาดูแลและเสนอแนะการวาง 
ระบบดวย หาก ทอท. ไมดําเนินการตามมาตรฐานสากล ก็จะเปนปญหาตอการเดินทางของผูโดยสาร 
อยางไรก็ตาม ทอท. ไดกําชบัเจาหนาทีใ่นเรื่องกริยามารยาท ใหปฏิบัตติอผูโดยสารดวยความสุภาพเรียบรอย 
สวนในเรื่องการเยี่ยมชมทาอากาศยานภูเกต็ ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจง 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงวา การเยีย่มชมทาอากาศยานภเูก็ตจะกาํหนดจํานวนผูถือหุน 
ที่จะไปเยี่ยมชมจํานวน 50 ราย หากมีผูมายื่นความจํานงเกินกวา 50 ราย  ทอท. จะจับฉลากรายชื่อผูที่มีสิทธิ 
เขารวมโครงการในวนัที่  26  มกราคม  2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ทอท. 5 ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน
ใหญ 
และจะประกาศรายชื่อในเวปไซตของ ทอท. คือ www.airportthai.co.th ในวนัที่  27  มกราคม  2554 
โดยในการเดนิทางครั้งนี้จะเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเวย ใชงบประมาณทั้งส้ิน 500,000.- บาท 

นางลดาวรรณ  เทศรําพรรณ  (ผูรับมอบฉันทะ) แจงวา ฝากขอเสนอในการทํากําไรใหแก 
ผูถือหุน เนื่องจากพื้นที่บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมจิะมีมูลคาเพิ่มในอนาคต และการที่ประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณนั้นบางสวนเรียกรองใหซ้ือบาน มีความเห็นวา เปนเรื่องดคีือ ชวยในเรื่องการแกปญหาผลกระทบ
ทางเสียง และเมื่อพื้นที่ดังกลาวจะเปลี่ยนเปน Logistics ทอท. ก็จะไดกําไรเพิ่มขึ้นจากการดําเนนิการดังกลาว
แนนอน 

ประธานฯ  แจงวา จะรับแนวคิดดังกลาวไว ถือวาเปนแนวคิดทีด่ ี

นางสาววิภา  สุวณิชย  (ผูถือหุน)  แจงวา 

• ขอใหมีการทําตัวเลขสรุปวา มีรายไดคิดเปนรอยละเทาใด ปนี้เพิ่มขึ้นหรือไม หรือมี
ตัวเลขทางการเงินแบบยอ และ ตัวเลข Ratio ตาง ๆ หรือที่เรียกวางบการเงินอยางยอ  

• ขอเสนอวาในกรณีที่มีผลประกอบการในปหนาหรือมแีผนงาน ขอใหนาํเสนอตอ 
ที่ประชุมผูถือหุนวา มนีโยบายอยางไรเกี่ยวกับแผนการในปหนาและจะมีการดําเนินการอยางไรทีจ่ะเปน 
การเพิ่มรายไดใหกับ ทอท. 
 
 

http://www.airportthai.co.th/
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นายไกรวัลย  ศรีสวัสดิ ์ (ผูรับมอบฉันทะ)  แจงวา 

• ไดรับหนังสือเชิญประชุมเมื่อประมาณตนเดือนมกราคม 2554 และเมื่อประมาณ
วันที่ 6 หรือ 7 มกราคม 2554 ไดขอรายงานประจําปเปนรูปเลม เนื่องจากไมสามารถใชงานซีดีที่สงไป 
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมได แตจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 ยังไมไดรับเอกสารดังกลาว และไมไดรับ
การติดตอจากเจาหนาที่ของ ทอท. แตประการใด และในครั้งสุดทายไดมีการติดตออีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม 
2554 และไดแจงกับเจาหนาที่ทําใหทราบวายังไมไดสงเอกสารให และจะรีบจัดสงใหจนกระทั่งไดรับเอกสาร
ในวนัที่ 19 มกราคม 2554  อยางไรก็ตาม ไดศึกษาอยางเตม็ที่เพื่อที่จะเปนผูถือหุนที่ดีในการเขารวมประชุม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องงบการเงิน 

• ในการพจิารณาผลการดําเนนิงานของ ทอท. ไดมีการพิจารณาในเรื่องสถานะ 
ของ ทอท. ซ่ึงพิจารณาจากทรัพยสิน หนี้สิน และทุนสํารองซึ่งในสวนนี้พบวา ทอท. มีฐานะความมัน่คง 
อยูในเกณฑนาพอใจ และในเรื่องของสภาพคลองสอบผานเปนที่นาพอใจอยูในเกณฑที่ดกี็ขอชมเชย 
คณะผูบริหารทั้งหมด และเปนกําลังใจใหบริหารงานตอไป 

• ในการพจิารณาความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการจะพจิารณา 
จากการทํากําไร ดูจากตวัเลขเบื้องตนกําไรจะเกดิจากรายไดจากการขายหรือรายไดจากการดําเนินงาน 
ลบดวยคาใชจายในการดําเนนิงานซึ่งรายไดจากการขาย 24,000 กวาลานบาท คาใชจายในการดําเนนิงานมี 
20,000 ลานบาท มีกําไรจากการดําเนนิงานเบื้องตน 3,700 กวาลานบาท หรือประมาณรอยละ 16 ของรายได
จากการขาย ซ่ึงตัวเลขนี้ถือวาดี เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ ทอท. เปนธุรกิจที่ไมแสวงหากําไรเหมือนดังเชน
บริษัทที่แสวงหากําไรทัว่ไป ถือวานาพอใจ 

• ในสวนของรายการตาง ๆ นอกเหนือจากการขายและการดําเนินงานแลวจะมีตัวเลข
ตาง ๆ ทั้งดีและไมดี และสุดทายเหลือกําไรสุทธิอยูเพียงจํานวน 1,300 กวาลานหรือประมาณรอยละ  6  
ของยอดขาย ในสวนนี้มีขอสังเกตที่อยากอธิบายหรืออยากจะแนะนํามากโดยในเรื่องของรายได โครงสราง
รายไดอันดับหนึ่งจะมาจากคาธรรมเนียมการใชสนามบนิ สวนอันดับสองเปนสวนแบงประโยชน อันดับสาม
เปนคาธรรมเนียมสนามบิน อันดับสี่และหาเปนคาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ขอสังเกตคือ
คาธรรมเนียมนาจะไดมากกวานี้หากบริษทัมีนโยบายทีจ่ะหากําไรหรอืหารายไดมากกวาเรื่องของการใช
ประโยชนคาสนามบินเพยีงอยางเดยีว ดังนัน้จึงตองปรับปรุงในสวนนี้ สวนเรื่องหนึ่งที่ตองพิจารณาปรับปรุง 
คือ คาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพยกบัสวนแบงผลประโยชน ซ่ึงเห็นวาอยูที่ประมาณรอยละ 20 
ซ่ึงนอยไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย ในสวนนีส้ะทอนใหเหน็วาการบริหารจัดการหรือการดูแลเรื่องเกีย่วกับ
ทรัพยสินยังตองมีการพิจารณาปรับปรุงเพือ่จะเพิ่มรายไดจากสวนนีใ้หมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการ 
ทําสัญญาวาจาง การใหใชประโยชนตาง ๆ การดูแลทรัพยสินไมใหเกิดเปนทรัพยสินดอยคา หรือแมกระทั่ง
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การขาดทุนในการขายตาง ๆ เหลานี้เปนตน และเมื่อพิจารณาจากตัวเลขแลวจะเหน็ไดชัดวาในเรื่อง 
ของคาใชจายอันดับหนึ่งจะเปนเรื่องคาเสื่อมราคาและตัดบัญชี โดยคาเสื่อมราคาและตัดบัญชีเพิ่มขึน้  
370 กวาลานบาท ซ่ึงสูงมาก 

• ในสวนกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีกําไรถึง จํานวน 300 กวาลาน กําไรจาก
เงินลงทุน ซ่ึงเชื่อวาจะเปนการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แตไมทราบวามีหลักการอยางไรในการไป
ลงทุนและการจัดการบริษัทยอย บริษัทรวม 

• ในการบริหารงานมีขาดทุนหรือมีกําไรอยางไร ควรจะถอืหุนตอไปหรือไม 
แบงผลประโยชนอยางไร ในสวนนี้จะมีปญหาในรายละเอยีด สวนคาใชจายอื่น ๆ ที่นาสังเกตคือการขาดทุน
จากทรัพยสินดอยคาและการขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน และคาใชจายทีเ่กิดจากการลงทุนซึ่งเปนเรื่อง
ใหญและสําคญัแสดงใหเหน็วา ทอท. ไมมีมืออาชีพที่จะดูแลเรื่องการบริหารจัดการทรัพยสินในสวนนี ้
อยางมาก ดังนัน้ จึงขอฝากคณะกรรมการพิจารณาดวยวาจะแกไขปรับปรุงอยางไร 

• ในสวนของภาระผูกพันตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนสูง แสดงอยูในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 6.29 แตในงบการเงินไมมีขอความตัวเลขนี้ปรากฏไวเปนรายการภาระผูกพัน ไมทราบวา 
ดวยเหตใุด ขอใหผูตรวจสอบพิจารณาดวย และในสวนของรายไดตาง ๆ ทราบวา ทอท. ไดมีการปรบัลด
ใหกับบรษิัทคูคาหรือสายการบินตาง ๆ เปนจํานวนมากตามนโยบายตาง ๆ จึงอยากทราบวาเรื่องการปรับลด
คาธรรมเนียมตาง ๆ มีระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อใด และในงวดบัญชีคร้ังหนาจะมีการปรับลดคาธรรมเนียมตาง ๆ 
อีกตอไป หรือไม และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ในสวนของขาวการไดรับเงนิชดเชยจากรฐับาล ประมาณ 1.1 
พันลานบาท เปนเรื่องจริง ใชหรือไม และจะไดรับเมื่อใด และจะมกีารบันทึกบัญชีอยางไร 

• ขอทราบความคืบหนาเรื่องทีม่ีขาวหนังสือพิมพในเรื่องของการบริหารงาน 
ลานจอดรถ ซ่ึง ทอท. ไดยกเลิกสัญญาไป ในสวนนีจ้ะมีเงนิบางสวนที่คงคางและจะตองจายใหแก ทอท. 
หรือไม และการยกเลิกสัญญานั้นจะมีผลกระทบตอ ทอท. มากนอยเพยีงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องผล
ประกอบการ 

• ในสวนทีเ่ปนภาระผูกพนัตาง ๆ คดีความตาง ๆ ขอพิพาทตาง ๆ ลูกหนีก้ารคา และ
หนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงจะมีปญหาในเรื่องการติดตามแกไขหนี้ และมีหนีค้างจายเปนเวลานาน จึงขอถามวาเหตใุด
คดีจึงลาชา 

• นอกจากนี้ ในสวนของรายงานการประชุม หากจะมีการสรุปและใหขอมูลเปนการ
เปรียบเทียบจะเปนเรื่องที่ดี โดยอาจเปรยีบเทียบใหเหน็การเปลี่ยนแปลงอัตราเปอรเซ็นต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตัวเลขไมจําเปนตองลงตัวเลขไปถึงหลักเศษสตางคแตอาจจะลงเปนหนวยพนับาทก็ได 

• ประโยชนที่ผูถือหุนจะไดรับ รวมทั้งคณะกรรมการ คือ 
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1. การบริหารงานโดยใชงบประมาณ แผนงานหรืองบประมาณประจําปเปนตัวตั้ง 
ซ่ึง ทอท. ทําอยูแลว การเสนอแผนงานและงบประมาณประจําปจะชวยใหผูถือหุนไดเห็นวาการดําเนินงาน
ของบริษัทนั้นไดเปนไปตามงบประมาณหรือไม การบริหารรายได คาใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลจริงหรือไม และหากไมได คณะผูทํางานจะไดใชขอมูลดังกลาวไปปรบัปรุงแผนและไปปรับ
กลยุทธในการทํางานใหม จะไดมีความสามารถในการทาํกําไรมากขึ้น 

2. ควรมีการสงแผนปฏิบัติงานแตละโครงการใหผูถือหุนพจิารณา หากแผน
ปฏิบัติงานดังกลาวไมเปนความลับหรือผานการรับรองแลว เนื่องจากผูถือหุนจะไดชวยกันตรวจสอบ และ
ในทางปฏิบัตกิ็สามารถที่จะลดกระบวนการที่จะเกดิการรัว่ไหลไดดวย 

3. ในสวนของรายงานการประชุม โดยเฉพาะรายงานการประชุมที่ผานมติสําคัญ ๆ 
ควรเปนเอกสารและเปนขอมูลที่นาจะเปดเผยกับผูถือหุนไดในบางเรือ่งและจะเปนประโยชนอยางมากทั้ง 
ผูถือหุนและคณะกรรมการ 

นางสภุากรณ  บุรพกุศลศร ี แจงวา 

• ในเรื่องเกีย่วกบัเงินคาชดเชยที่จะไดจากรัฐบาล 1,029 ลานบาท กระทรวงคมนาคม
และคณะรัฐมนตรีจะตองพจิารณาอนุมัติ หากไดรับอนมุัติ ทอท. จะบนัทึกเปนรายไดในปที่ไดรับอนุมัติ 
เนื่องจากถือเปนเงินชดเชยงบประมาณที่สูญเสียจากการดําเนินงานตามมาตรการเรงดวนเพื่อฟนฟวูิกฤต 
การทองเที่ยวของรัฐบาล เมื่อป 2552   

• สวนเรื่องของภาระผูกพนัทีม่ีรายละเอียดอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
เปนเพยีงการรายงานวา ภาระผูกพันที่ ทอท. ทําสัญญาระยะยาวไวกับผูประกอบการตาง ๆ มีจํานวนเทาใดทีย่ัง 
ไมถือเปนรายจายในงวดบัญชีนี้ 

• ในสวนทีเ่กีย่วกับมาตรการชวยเหลือผูประกอบการโดยการปรับลดคาธรรมเนียม
ตาง ๆ จะสิ้นสุดในวันที่  31  ธันวาคม  2553 

ประธานฯ  แจงวา กรณีของบริษัท ปารคกิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด ฝายบริหาร ทอท. ไดสง 
เร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุดฟองเรียกหนี้สินคางชําระจากบริษัทฯ โดยจากการตรวจสอบในเบื้องตน 
มีหนี้สินคางชาํระประมาณ 168 ลานบาท สําหรับแนวทางการบริหารลานจอดรถ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการไดมอบนโยบายใหฝายบริหาร ทอท. ไปพิจารณาแลววา ทอท. ควรดําเนินการเอง 
โดยจะตองมีการตรวจสอบแนวทางการจัดเก็บ และการดแูลมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปอยาง
รอบคอบ อยางไรก็ตาม หากภายหลังการประชุมมีขอสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ศูนยนักลงทุน
สัมพันธ โทรศัพท 02-535-5900 หรือสงที่ email: aotir@airportthai.co.th และนอกจากนี้ ทอท. จะมีการ
ปรับเปลี่ยนวาระการประชุมใหเหมาะสม เพื่อใหไดมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการขอขอบคุณที่ปรึกษา  ผูแทนกระทรวงการคลัง และผูถือหุนทุกคน ขอเสนอแนะใด ๆ จะขอรับ
ไวพิจารณาตอไป 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใด หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชมุและ
ขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขารวมประชุมทกุคน 

ปดประชุมเวลา  17.40  น. 

 

 .............................................................ประธานในที่ประชุม 

 (นายปยะพันธ  จัมปาสุต) 
 
 
 ………………………………………..กรรมการและเลขานุการ 

(นายเสรีรัตน  ประสุตานนท) 
 
 

..............................................................เลขานุการบริษัท 
(นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 

 

 


