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กรรมการท่ีเข�าร!วมประชุม 

1. นายประสงค� พูนธเนศ ประธานกรรมการ  
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3. นางสาวสุทธิรัตน� รัตนโชติ กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค าตอบแทน 
4. นายมานิต นิธิประทีป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา  
5. นายธานินทร� ผะเอม กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  กรรมการธรรมาภิบาล 
6. นายมนัส แจ มเวหา กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. พลอากาศเอก ภานุพงศ� เสยยงคะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
  กรรมการสรรหา 
8. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ 
9. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 
10. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการอิสระ 
11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ กรรมการสรรหา 
12. นายวราห� ทองประสินธุ� กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการธรรมาภิบาล 
13. นางณัฐฏ�จารี อนันตศิลป< กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกำหนดค าตอบแทน 
14. นายกฤษณ� เสสะเวช กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู>อำนวยการใหญ   
 เลขานุการคณะกรรมการ  
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ผู�เข�าร!วมประชุม 
1. นายสมบูรณ� น>อยน้ำคำ รองกรรมการผู>อำนวยการใหญ  (สายงานบัญชีและการเงิน)  
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท 
3. ผู>แทนจากบริษัท คอมพาสลอว� จำกัด 

นายธิติ กำเหนิดดี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
4. ผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน 

นายณรงค� ภาณุสุวัฒน� ผู>อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและ                        
บริหารพัสดุท่ี 12 

นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี นักวิชาการตรวจเงินแผ นดินชำนาญการพิเศษ 
นายนพดล ประทีปพรรณ นักวิชาการตรวจเงินแผ นดินชำนาญการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 
นายประสงค� พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทำหน>าท่ีประธานในท่ีประชุม ตามข>อบังคับของ                   

บริษัท ท าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) 

ประธานฯ กล าวขอบคุณผู>ถือหุ>นท่ีสละเวลามาเข>าประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ของ 
ทอท. ในครั้งนี้ และแจ>งว าได>เวลาเริ่มการประชุมตามท่ีได>แจ>งไว>ในหนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>นแล>ว ประธานฯ                
จึงกล าวเปMดการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 จากนั้น จึงขอให> นางสาวชนาลัย  ฉายากุล เลขานุการบริษัท
สรุปจำนวนผู>ถือหุ>นท่ีมาลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู>แทนสำนักงานการตรวจเงิน
แผ นดิน และผู>บริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู>ถือหุ>นครั้งนี้                
ต อท่ีประชุม 

นางสาวชนาลัย  ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) แถลงให>ท่ีประชุมทราบว า มีผู>ถือหุ>นเข>าประชุม
ด>วยตนเอง จำนวน 897 ราย นับจำนวนหุ>นได> 8,466,398 หุ>น และโดยการมอบฉันทะแทนผู>ถือหุ>นจำนวน 3,899 ราย 
นับจำนวนหุ>นได> 12,491,725,706 หุ>น รวมผู>ถือหุ>นท้ังหมดท่ีมาลงทะเบียนจำนวน 4,796 ราย รวมจำนวนหุ>นได> 
12,500,192,104 หุ>น คิดเปOนร>อยละ 87.5015 ของจำนวนหุ>นท่ีจำหน ายแล>วท้ังหมดของ ทอท. ซ่ึงรวมกันไม น>อย
กว าหนึ่งในสามของจำนวนหุ>นท่ีจำหน ายแล>วท้ังหมดของ ทอท. ครบเปOนองค�ประชุมตามข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 27  

จากนั้น ได>กล าวแนะนำคณะกรรมการ นายสมบูรณ� น>อยน้ำคำ รองกรรมการผู>อำนวยการใหญ  
(สายงานบัญชีและการเงิน) ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน ท่ีเข>าร วม                      
การประชุมครั้งนี้ ท้ังนี้ ปQจจุบัน ทอท. มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน และได>เข>าร วมการประชุมครั้งนี้                      
จำนวน 15 คน คิดเปOนร>อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด  

เพ่ือเปOนการส งเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู>ถือหุ>น ทอท. ได>เปMด
โอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปOนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม                
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปOนกรรมการเปOนการล วงหน>า ในระหว างวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562  
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โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ�และวิธีการตามท่ีได>เปMดเผยบนเว็บไซต�ของ ทอท. (www.airportthai.co.th)                                               
ซ่ึงเม่ือพ>นกำหนดเวลาดังกล าวแล>ว ปรากฏว าไม มีผู>ถือหุ>นรายใดแจ>งความจำนงเสนอเรื่องดังกล าวมาแต อย างใด  

สำหรับการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมท้ังสิ้น 8 วาระ 
ดังรายละเอียดท่ีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ี ทอท. ได>นำส งให>ผู>ถือหุ>นทุกคนแล>ว  

จากนั้น ได>อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู>ถือหุ>นครั้งนี้ว า                  
ในการอภิปราย หากผู>ใดประสงค�จะกล าวถ>อยคำต อท่ีประชุมให>ยกมือข้ึนเหนือศีรษะ และเม่ือประธานในท่ีประชุม
อนุญาต ให>กล าวแสดงตน โดยให>แจ>งชื่อ-นามสกุลของผู>อภิปราย รวมท้ังสถานะผู>ถือหุ>นหรือผู>รับมอบฉันทะ                  
เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุมให>ถูกต>อง แล>วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู>ถือหุ>น                     
มาประชุมเปOนจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือความเรียบร>อยและไม ให>เปOนการเสียเวลาอันมีค าของผู>ถือหุ>น จึงขอชี้แจง
เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน ดังต อไปนี้ 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู>ถือหุ>นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท ากับจำนวนหุ>น                   
ท่ีตนถือ โดยนับ 1 หุ>น ต อ 1 เสียง สำหรับผู>ถือหุ>นท่ีมาประชุมด>วยตนเองและผู>รับมอบฉันทะตามหนังสือ                      
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต>องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย างใดอย างหนึ่ง คือ เห็นด>วย ไม เห็นด>วย             
หรืองดออกเสียง โดยไม สามารถแบ งแยกคะแนนเสียงในแต ละวาระได> 

- ผู>รับมอบฉันทะจากผู>ลงทุนต างประเทศและแต งต้ังให>คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปOนผู>รับฝากและดูแลหุ>นซ่ึงใช>หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ งคะแนนเสียงในแต ละวาระได> 

- ในการลงคะแนนเสียงในแต ละวาระ (ยกเว>นวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ         
ท่ีออกตามวาระ) ประธานฯ จะสอบถามว ามีผู>ใดไม เห็นด>วยหรืองดออกเสียงหรือไม  และขอให>ทำเครื่องหมายในช อง             
ไม เห็นด>วยหรือช องงดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพ่ือให>เจ>าหน>าท่ีของ ทอท. ดำเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนเพ่ือนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล านี้ ทอท. จะใช>วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม เห็นด>วย
และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงท้ังหมด และส วนท่ีเหลือจะถือว าเปOนคะแนนเสียงท่ีเห็นด>วย ซ่ึงจะตรวจนับ
ใบลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต ละวาระเท านั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ>งให>ผู>ถือหุ>น
ทราบว าจะให>ส งใบลงคะแนนและปMดรับใบลงคะแนนในแต ละวาระเม่ือใด สำหรับผู>ท่ีออกเสียงเห็นด>วยในวาระ
เหล านี้ ขอให>เก็บบัตรลงคะแนนไว>ก อน และส งคืนแก เจ>าหน>าท่ีของ ทอท. หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 สำหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเปOนวาระพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น 
เพ่ือให> ทอท. ได>ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู>ถือหุ>นท่ีดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผู>ถือหุ>นและผู>รับมอบฉันทะซ่ึงถือบัตรลงคะแนน ท้ังในกรณี  เห็นด>วย ไม เห็นด>วย และงดออกเสียง โดยจะมี
การลงคะแนนสำหรับกรรมการแต ละท านแยกกันไป 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการทำเครื่องหมายเกินกว าหนึ่งช อง บัตรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม สามารถ
แสดงถึงความประสงค�ของผู>ถือหุ>นได>อย างชัดเจนว าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการ             
ขีดฆ าและไม มีลายมือชื่อกำกับจะถือเปOนบัตรเสีย ดังนั้น หากท านต>องการแก>ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ าของเดิม 
และลงชื่อกำกับ 
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นอกจากนี้ เพ่ือเปOนการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการประชุมผู>ถือหุ>นของบริษัทจดทะเบียน                 
เก่ียวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให>มีผู>กำกับการประชุมผู>ถือหุ>นท่ีเปOนกลางเพ่ือตรวจสอบ        
การลงคะแนนเสียงให>เปOนไปอย างโปร งใส เช น ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผู>สอบบัญชี จึงขอเชิญตัวแทนจาก                         
บริษัท คอมพาสลอว� จำกัด ซ่ึงเปOนบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ  
นายศรัณย� สัจจานุกูล  นางสาวคีตศิลป<  แซ ข าง และนางสาวพริมา อนุสสรนิติสาร และขออาสาสมัคร ตัวแทน                       
ผู>ถือหุ>นจำนวน 2 คน เปOนกรรมการกลางและเปOนสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้ 

1. นางสาววรรณภา  ฤทธาภรม  ผู>รับมอบฉันทะ 
2. นายวรวุฒิ  เกษมสันติ  ผู>รับมอบฉันทะ 
3. นายศรัณย� สัจจานุกูล      ตัวแทนจากท่ีปรึกษากฎหมาย 
4. นางสาวคีตศิลป<  แซ ข าง  ตัวแทนจากท่ีปรึกษากฎหมาย 
5. นางสาวพริมา อนุสสรนิติสาร  ตัวแทนจากท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวเสนอแนะดังนี้ (1) อาสาสมัครตัวแทนผู>ถือหุ>นท่ีเปOน
กรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนควรแจ>งชื่อ-นามสกุลให>ท่ีประชุมทราบ (2) ทอท.ควรกล าวแนะนำ
ผู>รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลังซ่ึงเปOนผู>ถือหุ>นรายใหญ ต อท่ีประชุม (3) สถานท่ีจัดประชุมผู>ถือหุ>นควรอยู               
ในทำเลท่ีสะดวกแก การเดินทาง ควรมีรถรับส งเพ่ิมข้ึนจากสถานท่ีต างๆ เช น บางนา (4) ตามมาตรา 101 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให>คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>น                    
ดังนั้น หนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>นจึงควรลงนามโดยคณะกรรมการของ ทอท. มิใช เพียงกรรมการผู>อำนวยการใหญ  
และการจัดประชุมผู>ถือหุ>นควรจัดภายใน 21 วันนับแต วันกำหนดสิทธิแก ผู>ถือหุ>นแบบ Record Date และ (5) 
ทอท. ต>องจดบันทึกการประชุมให>เรียบร>อย 

ประธานฯ กล าวขอบคุณผู>ถือหุ>นสำหรับความเห็นและข>อเสนอแนะ จากนั้น ขอให>อาสาสมัคร
ตัวแทนผู>ถือหุ>นซ่ึงทำหน>าท่ีเปOนกรรมการกลางและเปOนสักขีพยานในการนับคะแนนแนะนำตัวต อท่ีประชุม คือ 
นางสาววรรณภา ฤทธาภรม ผู>รับมอบฉันทะ และนายวรวุฒิ เกษมสันติ ผู>รับมอบฉันทะ และเชิญผู>รับมอบฉันทะ
ของกระทรวงการคลังแนะนำตัวต อท่ีประชุม คือ นางนัทีวรรณ สีมาเงิน ผู>อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1  

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระท่ี 1 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ แจ>งต อท่ีประชุมว า ตามท่ี ทอท. ได>จัดประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561                        

เม่ือวันศุกร�ท่ี 25 มกราคม 2562 นั้น ทอท.ได>เผยแพร รายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561                           
ไว>ในเว็บไซต�ของ ทอท. www.airportthai.co.th  ในหัวข>อการกำกับดูแลกิจการท่ีดี หรือหัวข>อ Corporate 
Governance ต้ังแต วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2562 และได>นำส งรายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561                    
ให>ผู>ถือหุ>น โดยเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นแจ>งข>อแก>ไขหรือข>อทักท>วงให> ทอท. ทราบภายในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 นั้น                
มีผู>ถือหุ>นเสนอแนะให>ปรับปรุงถ>อยคำซ่ึง ทอท. ได>พิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมแล>ว และไม มีผู>ถือหุ>น
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รายใดเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงถือว าผู>ถือหุ>นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561 สำหรับข>อซักถาม
ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีไม เก่ียวเนื่องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นสอบถามได>ภายหลังการพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระท่ีกำหนดในหนังสือเชิญประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป� 2562 
ประธานฯ ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ ชี้แจงเก่ียวกับผลการดำเนินงานในรอบปK 2562                         

ให>ท่ีประชุมทราบ 
กรรมการผู�อำนวยการใหญ! แจ>งต อท่ีประชุมว า ทอท. ได>สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน

ในรอบปK 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปK 2562 ท่ีจัดส ง
ให>ผู>ถือหุ>นทุกท านพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมล วงหน>าแล>ว จากนั้น ขอให>ท่ีประชุมรับชมวีดิทัศน�สรุปรายงาน              
ผลการดำเนินงานในรอบปK 2562  

วีดิทัศน�สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปK 2562 มีเนื้อหาดังนี้ 
ตลอดระยะเวลา 40 ปKท่ีผ านมา ทอท. ได>บริหารงานท าอากาศยานในความรับผิดชอบจำนวน     

6 แห ง ได>แก  ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท าอากาศยานดอนเมือง  ท าอากาศยานภูเก็ต ท าอากาศยานเชียงใหม        
ท าอากาศยานหาดใหญ  และท าอากาศยานแม ฟkาหลวง เชียงราย โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของประชาชน และ
ประเทศชาติ สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส งทางอากาศ และช วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย างต อเนื่อง                  
โดยให>ความสำคัญต อการสร>างรายได>อย างสมดุล เพ่ือนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ รวมท้ังส งเสริม
ขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในปKงบประมาณ 2562 เติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปKงบประมาณ 2561 โดยปริมาณการจราจรทางอากาศของท าอากาศยานท้ัง 6 แห ง มีจำนวนเท่ียวบินกว า 890,000 
เท่ียวบิน ผู>โดยสารกว า 141 ล>านคน และมีการขนถ ายสินค>าทางอากาศกว า 1.4 ล>านตัน 

ด>วยความมุ งม่ันทุ มเท ตลอดการดำเนินงานกว า 40 ปK ทอท. ได>ขับเคลื่อนองค�กรด>วยรายได>ท่ี
ม่ันคงต อเนื่องส งผลให>ในช วงปK 2558-2561 หุ>น ทอท. ในตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย มีผลประกอบการ
ทำลายสถิติกำไรสูงสุดถึง 4 ปKซ>อน การดำเนินงานด>านการเงิน ปKงบประมาณ 2562 ทอท.มีรายได>รวมกว า 62,000 
ล>านบาท และมีกำไรสุทธิกว า 25,000 ล>านบาท จากผลการดำเนินงานท่ีดีอย างต อเนื่อง ทำให> ทอท. มีศักยภาพ                  
ท่ีจะขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล 

ด>วยตระหนักถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทอท. จึงได>จัดทำแผนแม บทการพัฒนา
ท าอากาศยานเพ่ือให>พร>อมรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตโดยมีเปkาหมายสอดรับกับ
ยุทธศาสตร�ของภาครัฐ ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK และยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส ง กระทรวงคมนาคม 
รวมถึง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยปQจจุบัน โครงการพัฒนาท าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะท่ี 2 จะได>มีการเตรียมความพร>อมเพ่ือสามารถเปMดให>บริการได>ภายในปK 2564 รองรับผู>โดยสารได> 60 ล>านคน
ต อปK รวมท้ังอยู ระหว างเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด>วย                  
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โครงการก อสร>างส วนต อขยายด>านทิศเหนือ และโครงการก อสร>างทางวิ่งเส>นท่ี 3 เพ่ือขยายขีดความสามารถรองรับ
ผู>โดยสาร เพ่ิมเปOน 90 ล>านคนต อปK ตลอดจนปรับปรุงท าอากาศยานดอนเมือง ให>รองรับผู>โดยสารได> 40 ล>านคน           
ต อปK รวมท้ังการพัฒนาท าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. ให>มีศักยภาพในการรองรับผู>โดยสารและเท่ียวบินเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ ทอท. ยังพร>อมเข>าบริหารท าอากาศยานในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมโยงโครงข ายท าอากาศยานได>ท้ังประเทศ 

ทอท. ไม หยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาต อยอดอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการเพ่ิม
รายได>ให>สูงข้ึนอย างต อเนื่อง แม>ว าจะได>รับผลกระทบจากเหตุการณ�ต างๆ อาทิ อุบัติเหตุเรือล มท่ีทำให>นักท องเท่ียว
จีนลดลง หรือ สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีไม เอ้ือต อธุรกิจการบิน ทอท. จึงเตรียมพร>อมรับมือกับสถานการณ�การอ่ิมตัว
ของธุรกิจการบินล วงหน>ามาเปOนเวลานาน  โดยตลอด 5 ปKท่ีผ านมา ทอท. เตรียมพร>อมเพ่ือดำเนินธุรกิจในการเพ่ิม
รายได>ท่ีไม เก่ียวกับกิจการการบิน เช น โครงการศูนย�ตรวจสอบคุณภาพสินค>าก อนส งออก (Preshipment 
Inspection Center) ณ เขตปลอดอากร ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดทำสัญญาโครงการจำหน ายสินค>า             
ปลอดอากร (Duty Free) และโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย�ฉบับใหม  รวมท้ังการพัฒนา Digital Platform 
เพ่ือมาใช>ในการดำเนินธุรกิจท าอากาศยาน และเพ่ือก>าวเข>าสู การเปOนองค�กรแห งดิจิทัลและนวัตกรรมอย างเต็ม
รูปแบบ ทอท. ได>เพ่ิมประสิทธิภาพการให>บริการผู>โดยสาร ควบคู กับการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของ                       
ท าอากาศยาน โดยได>พัฒนาด>านนวัตกรรมซ่ึงถือเปOนหัวใจหลักในการเสริมสร>างขีดความสามารถในการแข งขัน             
เชิงธุรกิจ ทอท. ได>ปรับรูปแบบการให>บริการ การพาณิชย� และการบริหารงานภายในองค�กร รวมถึงการเชื่อมโยง
การทำงานกับองค�กรอ่ืนให>อยู บนโลกเสมือนจริง หรือ Digital Platform โดยได>เปMดตัว AOT Digital Airports 
ภายใต>แนวคิด “สนามบินมีชีวิต” ซ่ึงมีการนำระบบในสนามบินกว า 45 ระบบ เชื่อมโยงข>อมูลเข>ากับ AOT 
Application เพ่ืออำนวยความสะดวกด>านผลิตภัณฑ�และบริการในท าอากาศยาน ผ านอุปกรณ�พกพา เช น               
สมาร�ทโฟน หรือ แท็บเลต โดยมีเปkาหมายให>เปOนการบริการด>านการท องเท่ียวครบวงจร แก ผู>โดยสารท้ัง
ภายในประเทศและต างประเทศ จัดทำโครงการมอบสิทธิประโยชน�หรือการสะสมคะแนนเพ่ือนำไปแลกสินค>า              
หรือบริการภายในท าอากาศยานของ ทอท. เปOนการสร>างประสบการณ�อันดีแก ผู>โดยสาร 

นอกเหนือจากการเดินหน>าพัฒนาธุรกิจใหม ๆ อย างต อเนื่องแล>ว ทอท. ยังผลักดันให>องค�กร          
มีความยืดหยุ น เตรียมพร>อมสำหรับการแข งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการร วมลงทุนกับ
บริษัทเอกชนในการจัดต้ัง บริษัท บริการภาคพ้ืน ท าอากาศยานไทย จำกัด เพ่ือให>บริการด>านลานจอด                       
และอุปกรณ�ภาคพ้ืน หรือบริษัท รักษาความปลอดภัย ท าอากาศยานไทย จำกัด เพ่ือให>บริการด>านการรักษา                   
ความปลอดภัย ณ ท าอากาศยานท่ีอยู ในความรับผิดชอบ ของ ทอท. เพ่ือเปOนการเพ่ิมประสิทธิภาพ                           
ด>านการให>บริการให>มีมาตรฐานเปOนท่ียอมรับในระดับสากล 

นอกจากนี้ ทอท. เตรียมท่ีจะพัฒนาศักยภาพท่ีดินแปลงถนนวัดศรีวารีน>อย 723 ไร                         
เพ่ือใช>ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� โดยจะก อสร>าง “ศูนย�บริการและสนับสนุนกิจการท าอากาศยานสุวรรณภูมิ”                   
โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือบรรเทาความแออัดของผู>โดยสารในอาคารผู>โดยสารท าอากาศยานสุวรรณภูมิ                     
และพัฒนาศักยภาพการขนส งทางอากาศเพ่ือสนับสนุนการส งออก เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย                 
ตามมาตรฐานในระดับสากล 
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ทอท. มุ งสร>างวัฒนธรรมองค�กรในด>านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยส งเสริมให>บุคลากรของ 
ทอท. บริหารงานและปฏิบัติหน>าท่ีอย างมีประสิทธิภาพ มีความโปร งใส สุจริต เปOนธรรม ตรวจสอบได> และคำนึงถึง
ผู>มีส วนได>เสียภายใต>หลักธรรมาภิบาล สอดคล>องกับกรอบการดำเนินงานด>านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ
สามารถยึดถือเปOนแนวทางปฏิบัติงานได>อย างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตามเปkาหมายการเปOนสนามบินท่ีเปOน
พลเมืองท่ีดีของสังคม และเปOนเพ่ือนบ>านท่ีดีของชุมชน ทอท. ได>จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด>วยหัวใจ” 
และกิจกรรมเพ่ือประโยชน�ต อชุมชนโดยรอบท าอากาศยาน ในการช วยพัฒนาสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และส งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน>อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย างหาท่ีสุดมิได>                      
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล>าเจ>าอยู หัว 

ผลจากความทุ มเท และความร วมมือร วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส งผลให> ทอท. ได>รับ
รางวัลด>านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต อสังคม ท้ังในประเทศและต างประเทศ โดย ทอท. ได>รับ
คัดเลือกให>เปOนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� หรือ DJSI ในระดับ World เปOนปKแรก และระดับ Emerging 
Market ต อเนื่องเปOนปKท่ี 5 ในกลุ มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร>างพ้ืนฐานด>านคมนาคม ซ่ึงเปOนการสร>าง  
ความเชื่อม่ันต อผู>มีส วนได>เสียทุกกลุ ม ตลอดจนบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย างมีความรับผิดชอบ ควบคู ไปกับ                
การสร>างผลประกอบการและผลตอบแทนท่ีดีให>แก ผู>ลงทุนในระยะยาว ส งผลให>ธุรกิจสามารถเติบโตต อเนื่อง                  
ได>อย างยั่งยืน 

ทอท. พร>อมก>าวสู ปKท่ี 41 ด>วยแผนยุทธศาสตร�ในการร วมผลักดันให>ประเทศไทยเปOน     
ศูนย�กลางการค>าอาเซียน ด>วยการพัฒนาต อยอดธุรกิจท าอากาศยานมุ งสู การเปOนองค�กรดิจิทัลและนวัตกรรม               
พร>อมขนส งสินค>าทางอากาศด>วยมาตรฐานระดับโลก ก>าวต อไปของ ทอท. ยังคงมุ งม่ันในการบริหารจัดการองค�กร       
สู ความเปOนเลิศ เดินหน>าสู เปkาหมายในการเปOนองค�กรท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย างยั่งยืน และบริหาร
จัดการภายใต>หลักธรรมาภิบาลควบคู กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล>อม เพ่ือให>องค�กรก>าวไปอย างม่ันคง 
พร>อมกับการสร>างคุณค าร วมกับผู>มีส วนได>ส วนเสียทุกภาคส วน ทำให>ม่ันใจได>ว า ทอท. จะสามารถรักษาความเปOน
ผู>นำในธุรกิจท าอากาศยานของภูมิภาคได>อย างต อเนื่อง 

ทอท. มีความภาคภูมิใจในการเปOนห>องรับแขกของชาติ และเปOนส วนหนึ่งในการเชื่อมต อ                   
การเดินทางของคนท่ัวโลก และยังคงมุ งม่ันท่ีจะขับเคลื่อนองค�กรอย างยั่งยืน เพ่ือเปOนพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร ง                       
ในการส งเสริมกิจการการขนส งทางอากาศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับผลการดำเนินงาน                          
ในรอบปK 2562  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวเสนอแนะดังนี้ (1) จากวีดิทัศน�ซ่ึง ทอท. มีแผนงาน    
ท่ีจะพัฒนาศักยภาพท่ีดินแปลงถนนวัดศรีวารีน>อยเพ่ือใช>ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� นั้น ทอท. ควรประสานงานกับ
หน วยงานท่ีเก่ียวข>อง เช น คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สมุทรปราการ) 
เพ่ือปkองกันมิให>เกิดปQญหาในภายหลัง ดังเช นกรณีของห>าง Central Village  (2) คณะกรรมการ ทอท. ควรกำกับ
ค าใช>จ ายเพ่ือไม ให>ค าใช>จ ายสูงข้ึนร>อยละ 6 ในขณะท่ีรายได>เพ่ิมข้ึนเพียงร>อยละ 3 เช น ควรประหยัดการใช>กระแสไฟฟkา                   
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ในท าอากาศยานสุวรรณภูมิ (3) ขอให>ชี้แจงถึงความคืบหน>าของแผนการก อสร>างส วนต อขยายอาคารผู>โดยสาร                
ด>านทิศตะวันออก ตามหนังสือของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ท่ี นร. 1115/268                  
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานก อสร>างส วนต อขยายอาคารผู>โดยสาร
ด>านทิศตะวันออก (East Expansion) เปOนงานก อสร>างส วนต อขยายอาคารผู>โดยสารด>านทิศตะวันตก (West 
Expansion) โครงการพัฒนาท าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปKงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560) และโครงการก อสร>าง 
ทางวิ่งเส>นท่ี 3 ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ (4) ทอท. ควรควบคุม
ราคาอาหารท่ีจำหน ายในท าอากาศยานให>มีราคาท่ีเหมาะสมไม สูงจนเกินไป 

ประธานฯ ชี้แจงว า สำหรับประเด็นเรื่องค าใช>จ ายและรายได>จะขอชี้แจงในวาระถัดไปซ่ึงเปOน  
วาระท่ีเก่ียวข>องโดยตรง และขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ ชี้แจงเก่ียวกับโครงการพัฒนาท าอากาศยาน               
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2  

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงว า สาเหตุท่ี ทอท. ได>ยกเลิกงานประกวดแบบอาคารผู>โดยสาร
หลังท่ี 2 ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจาก เม่ือกลางปK 2561 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได>แต งต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาท าอากาศยาน (Airport Consultative Committee : ACC) ซ่ึงประกอบด>วยสายการบิน
ต างๆ มาช วยให>ความเห็นในแบบการก อสร>างส วนต อขยายด>านทิศเหนือ  โดย ACC ได>มีความเห็นให>ปรับแก>แบบ
ดังกล าวอย างมีนัยสำคัญ เช น ต>องมีรถไฟฟkาไร>คนขับ (Automated People Mover : APM) เชื่อมระหว างอาคาร
ผู>โดยสาร เปOนต>น จึงเปOนเหตุให> ทอท. ต>องยกเลิกการประกวดแบบ ต อมาเม่ือเดือนเมษายน 2562 ทอท. ได>มีการ
หารือกับ ACC และอนุมัติแบบใหม เรียบร>อยแล>ว โดยอยู ระหว างข้ันตอนส งแบบให>กระทรวงคมนาคมและสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติพิจารณาเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีต อไป 

นายณฐวุฒ เอมแย�ม (ผู>รับมอบฉันทะ)  สอบถามว า ทอท. มีแผนท่ีจะนำเงินจากผู>ถือหุ>น           
ไปร วมลงทุนกับเอกชนรายอ่ืนจัดต้ังบริษัทใหม เพ่ือให>บริการภาคพ้ืนท าอากาศยานอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี                   
ท าอากาศยานดอนเมืองอีกหรือไม  อย างไร ท้ังนี้ หาก ทอท. มุ งท่ีจะร วมลงทุนกับเอกชนรายใหม ต อไปเพ่ือให>บริการ
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท บริการภาคพ้ืน ท าอากาศยานไทย จำกัด ทอท. ควรต>องพิจารณาการเข>าร วมลงทุนกับ
เอกชนท่ีไม เคยผ านการคัดเลือกของ ทอท. ในการร วมลงทุนให>รอบคอบและเกิดประโยชน�ต อผู>ถือหุ>นมากท่ีสุด  

ประธานฯ ตอบข>อซักถามว า ทอท. ได>ร วมลงทุนกับเอกชนจัดต้ังบริษัท บริการภาคพ้ืน             
ท าอากาศยานไทย จำกัด เพ่ือประกอบกิจการให>บริการลานจอดและอุปกรณ�ภาคพ้ืน ณ ท าอากาศยานดอนเมือง 
โดยเริ่มประกอบกิจการต้ังแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2562 ผลประกอบการจากการเริ่มให>บริการ 8 เดือน บริษัทมีกำไร
ประมาณ 40 ล>านบาท ท้ังนี้ หาก ทอท. จะร วมลงทุนกับเอกชนรายใด ทอท. จะพิจารณาจากศักยภาพและคุณภาพ
ของผู>ร วมลงทุนและคำนึงถึงประโยชน�ของผู>ถือหุ>น ทอท. เปOนสำคัญ  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปK 2562 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำป� 2562 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ประธานฯ ชี้แจงต อท่ีประชุมว า งบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562      
ได>ผ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ านการตรวจสอบจากผู>สอบบัญชีแล>ว ดังรายละเอียด     
ปรากฏในรายงานประจำปK 2562 ท่ี ทอท. ได>จัดส งให>แก ผู>ถือหุ>นพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล>ว                  
และขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ ชี้แจงเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปKสิ้นสุด                    
วันท่ี 30 กันยายน 2562 

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงต อท่ีประชุมว า ในปK 2562 ทอท. มีสินทรัพย�รวม 198,381.55 
ล>านบาท เพ่ิมข้ึนร>อยละ 5.69 มีหนี้สินรวม 43,842.92 ล>านบาท เพ่ิมข้ึนร>อยละ 0.93 รายได>จากการขายหรือ      
การให>บริการ จำนวน 62,783.41 ล>านบาท เพ่ิมข้ึนร>อยละ 3.71 กำไรสุทธิจำนวน 25,026.37 ล>านบาท           
ลดลงร>อยละ 0.57  ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปKสิ้นสุด      
วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงได>จัดส งไปพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 

ประธานฯ ชี้แจงต อท่ีประชุมว า สาเหตุท่ีค าใช>จ ายของ ทอท. เพ่ิมข้ึนประมาณร>อยละ 6      
ในขณะท่ีรายได>เพ่ิมข้ึนเพียงร>อยละ 3.71 เปOนเพราะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน�ของ
พนักงาน ได>กำหนดให> ทอท. ต>องต้ังสำรองค าใช>จ ายผลประโยชน�พนักงานเม่ือออกจากงาน ซ่ึงตามกฎหมายใหม        
(พระราชบัญญัติคุ>มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ� เรื่องมาตรฐานข้ันต่ำของสภาพการจ>างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 4) ภายใต>พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ� พ.ศ.2543 ซ่ึงมีผลบังคับใช>เม่ือ 26 กันยายน 2562) ได>เพ่ิมอัตราค าชดเชยสูงสุดจาก 300 วัน เปOน 400 วัน 
ซ่ึงเปOนค าใช>จ ายท่ียังไม เกิดข้ึนจริง ประมาณ 730 ล>านบาท และมีการปรับเพ่ิมค าตอบแทนการใช>ประโยชน�ท่ีราชพัสดุ 
เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการเช าตามสัญญา ประมาณ 242 ล>านบาท ซ่ึงหากไม นำรายการดังกล าวมา
คำนวณค าใช>จ ายของ ทอท. จะเพ่ิมข้ึนเพียงร>อยละ 3.55 ซ่ึงน>อยกว าอัตรารายได>ท่ีเพ่ิมข้ึน จากนั้น ได>เปMดโอกาส              
ให>ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า กรรมการตรวจสอบของ ทอท. ไม ควรดำรง
ตำแหน งเปOนกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค าตอบแทน หรือกรรมการชุดย อยอ่ืนๆ อีก เนื่องจาก               
อาจมีความขัดแย>งทางผลประโยชน� และไม เปOนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

นางสาวชนาลัย  ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว า ทอท. ได>พิจารณาจากนิยามของ    
กรรมการอิสระ รวมท้ังได>หารือกับหน วยงานท่ีเก่ียวข>องแล>ว ได>ข>อสรุปว า การทำงานของคณะกรรมการชุดย อย                
เปOนการตัดสินใจในรูปแบบองค�คณะ ดังนั้น การแต งต้ังกรรมการตรวจสอบเปOนกรรมการในคณะกรรมการ                    
ชุดย อยอ่ืนจึงไม ถือว ามีความขัดแย>งทางผลประโยชน�  

นายโอภาส  พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า ค าใช>จ ายผลประโยชน�พนักงานเม่ือออกจากงาน                    
ท่ีเพ่ิมข้ึนเปOนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ทอท. ก็มีหน>าท่ีต>องจ ายเช นเดียวกับหน วยงานอ่ืนๆ ท้ังนี้ ในการพบปะ
ระหว างผู>บริหารกับพนักงานของ ทอท. ตนก็เปOนหนึ่งในพนักงานท่ีเสนอเรื่องดังกล าวให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ 
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พิจารณา โดยกรรมการผู>อำนวยการใหญ  และผู>บริหารของ ทอท. ก็ได>ดูแลพนักงานเปOนอย างดี ตนจึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการ กรรมการผู>อำนวยการใหญ  และผู>บริหารของ ทอท. และขอความเห็นใจให>แก พนักงานด>วย 

ประธานฯ กล าวว า เม่ือไม มีผู>ถือหุ>นท านใดซักถามเพ่ิมเติมจึงขอให>ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
อนุมัติงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีผ านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผ านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน ซ่ึงเปOนผู>สอบบัญชีของ 
ทอท. แล>ว ด>วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                        

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,591,779,945 99.9678 
ไม!เห็นด�วย 1,605,000 0.0127 
งดออกเสียง 2,452,057 0.0195 
บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีต>องผ านการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินปDนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป�บัญชี 2562 

ประธานฯ ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ ชี้แจงต อท่ีประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปQนผล         
ของ ทอท. และการจัดสรรเงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562 

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงว า นโยบายการจ ายเงินปQนผลของ ทอท. กำหนดให>        
การจ ายเงินปQนผลไม ต่ำกว าร>อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทท่ีเหลือหลังหักสำรองต างๆ                     
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได>กำหนดไว>  อย างไรก็ตาม การจ ายเงินปQนผลดังกล าวจะข้ึนอยู กับแผนการลงทุน 
ความจำเปOน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให>จ ายเงินปQนผลนั้น              
ให>นำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู>ถือหุ>น เว>นแต เปOนการจ ายเงินปQนผลระหว างกาลให>คณะกรรมการบริษัท             
มีอำนาจอนุมัติให>จ ายเงินปQนผลได> และรายงานให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นทราบในการประชุมคราวต อไป ซ่ึงเปOนไปตาม
ข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 68 และ 70  ผลการดำเนินงานประจำปK 2562 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได>   
ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 24,933,548,663 บาท  ทอท. จึงพิจารณาจ ายเงินปQนผลให>แก ผู>ถือหุ>น              
ซ่ึงมีจำนวน 14,285.70 ล>านหุ>น ในอัตราหุ>นละ 1.05 บาท รวมเปOนเงินท้ังสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิด
เปOนร>อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู>ถือหุ>นท่ีมีสิทธิ                
ในการรับเงินปQนผลเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 กำหนดจ ายเงินปQนผลในวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2563 และให>รับ
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เงินปQนผลภายใน 10 ปK ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน>าท่ี 2 จึงขอเสนอท่ีประชุมผู>ถือหุ>น
เพ่ืออนุมัติ 

ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการจัดสรรเงินปQนผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562  

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวขอบคุณท่ี ทอท. ประกาศจ ายเงินปQนผลจากกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการตามท่ีกฎหมายกำหนด อย างไรก็ตาม นโยบายการจ ายเงินปQนผลของ ทอท. ซ่ึงกำหนด
อัตราเงินปQนผลไว>เพียงร>อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เปOนนโยบายท่ีกำหนดข้ึนมานานแล>ว อัตราการจ ายเงินปQนผล                
ท่ีกำหนดไว>จึงค อนข>างต่ำเม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืนซ่ึงกำหนดไว>ท่ีร>อยละ 60 - 70 ของกำไรสุทธิ และเงินปQนผลท่ี 
ทอท. จ ายจริงในช วง 5 ปKท่ีผ านมา  ทอท. ควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายการจ ายเงินปQนผล โดยเพ่ิมอัตราเงินปQนผล
ให>สูงข้ึนเปOนไม น>อยกว าร>อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เพ่ือจูงใจและกระตุ>นให>ผู>ถือหุ>นและนักลงทุนสนใจ และสร>าง
ภาพลักษณ�ท่ีดีให>แก หุ>นของ ทอท.  นอกจากนี้ ทอท. อาจพิจารณาประกาศจ ายเงินปQนผลปKละ 2 ครั้ง โดยประกาศ
จ ายเงินปQนผลระหว างกาลเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมมูลค าให>แก หุ>นของ ทอท. 

ประธานฯ ขอรับข>อเสนอแนะของผู>ถือหุ>นไปพิจารณา  

นายโอภาส  พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า ตนเห็นด>วยกับข>อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
การจ ายเงินปQนผล อย างไรก็ตาม ตนเห็นว า ทอท. ควรปรับเพ่ิมอัตราเงินปQนผลอย างค อยเปOนค อยไปเพ่ือให>มีความ
ยืดหยุ นในการบริหารจัดการองค�กร เนื่องจากมีปQจจัยภายนอกหลายประการท่ีอาจส งผลกระทบในทางลบต อกิจการ 
เช น การยึดสนามบิน โรคติดต อ ทัวร�จีน ค าเงินบาท ฯลฯ โดย ทอท. อาจปรับเพ่ิมอัตราเงินปQนผลเปOนร>อยละ 30 
ของกำไรสุทธิก อน และค อยๆ พิจารณาปรับเพ่ิมต อไปในภายหลังตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ตนเห็นว าในช วง 5 ปK                   
ท่ีผ านมา ทอท. ก็สามารถประกาศจ ายเงินปQนผลได>ประมาณ ร>อยละ 50 ของกำไรสุทธิอยู แล>ว จึงสมควรกำหนด
นโยบายการจ ายเงินปQนผลให>มีความยืดหยุ นในการบริหารจัดการ 

ประธานฯ ชี้แจงว า แม>นโยบายการจ ายเงินปQนผลจะกำหนดอัตราเงินปQนผลไว>เพียงร>อยละ 25 
ของกำไรสุทธิ แต คณะกรรมการบริษัทก็พยายามประกาศจ ายเงินปQนผลในอัตราท่ีสูงสุดเท าท่ีทำได>มาโดยตลอด 
และท่ีผ านมา ทอท. ก็ได>ประกาศจ ายเงินปQนผลดีกว าบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม เคยทำให>ผู>ถือหุ>นต>องกังวล                  
สำหรับการประกาศจ ายเงินปQนผลปKละ 2 ครั้ง ก็มีความเปOนไปได> 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า ทอท. มีกำไรสะสมจำนวนมากท่ีสามารถนำมา
ประกาศจ ายเงินปQนผลให>แก ผู>ถือหุ>น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังซ่ึงเปOนผู>ถือหุ>นรายใหญ ให>นำไปใช>พัฒนาประเทศ
ต อไปได> และสอบถามว า ทอท. นำกำไรสะสมไปลงทุนอะไร มีอัตราผลตอบแทนเท าไร และขอให> ทอท. พิจารณา
ว าการลงทุนดังกล าวเหมาะสมหรือไม  และพิจารณากระจายการลงทุนและธุรกิจให>เหมาะสม และเกิดประโยชน�
สูงสุดต อไปในอนาคต ท้ังนี้ ตนเห็นว าการปรับเพ่ิมอัตราเงินปQนผลท่ีกำหนดในนโยบายการจ ายเงินปQนผลน าจะ
ก อให>เกิดผลกระทบในทางบวกเท านั้น เนื่องจากท่ีผ านมา ทอท. สามารถประกาศจ ายเงินปQนผลได>ในอัตราสูง                  
มาโดยตลอด 
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ประธานฯ ชี้แจงว า ทอท. มีแผนท่ีจะลงทุนหลายโครงการ เช น โครงการก อสร>างทางวิ่งเส>นท่ี 3 
โครงการก อสร>างส วนต อขยายด>านทิศเหนือของท าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการก อสร>างท าอากาศยานภูเก็ต             
แห งท่ีสอง และท าอากาศยานเชียงใหม แห งท่ีสอง เปOนต>น ซ่ึงต>องใช>เงินลงทุนเปOนจำนวนมาก หาก ทอท. สามารถ
ลงทุนในโครงการดังกล าวได>โดยไม ต>องกู>ยืมเงินก็จะเปOนผลดี ไม สร>างภาระให>แก ผู>ถือหุ>น โดย ทอท. ได>พยายาม
บริหารจัดการในแนวทางดังกล าว เห็นได>จากงบการเงินของ ทอท. ท่ีมีรายการหนี้สินค อนข>างต่ำเม่ือเทียบกับ 
บริษัทอ่ืน และส งผลให> ทอท. ได>รับคัดเลือกเปOนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� และเปOนสมาชิกกลุ มหลักทรัพย�      
ท่ีมีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ>นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย   

เม่ือไม มีผู>ถือหุ>นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให>ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรร               
เงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิ            
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ ายเงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562 ให>แก ผู>ถือหุ>น ในอัตรา              
หุ>นละ 1.05 บาท เปOนเงินท้ังสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิดเปOนร>อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ท้ังนี้ กำหนดรายชื่อผู>ถือหุ>นท่ีมีสิทธิได>รับเงินปQนผลเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจ าย    
เงินปQนผลในวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2563 และให>รับเงินปQนผลภายใน 10 ปK ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 12,594,165,532 99.9867 
ไม!เห็นด�วย 66,600 0.0005 
งดออกเสียง 1,611,200 0.0128 
บัตรเสีย - - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีต>องผ านการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ก อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ นายมานิต  นิธิประทีป นายมนัส  แจ มเวหา              
พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก และนายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการผู>มีส วนได>เสีย ได>ขออนุญาตออกจาก          
ห>องประชุม โดยประธานฯ ได>มอบหมายให> พลอากาศเอก ภานุพงศ�  เสยยงคะ ซ่ึงเปOนกรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหา ดำเนินการประชุมในวาระนี้และชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให>ท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ    
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

พลอากาศเอก ภานุพงศ(  เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ชี้แจงต อท่ีประชุมว า 
ตามข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 36 วรรคแรก กำหนดว า “ให>บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดำเนินกิจการของบริษัท  
มีจำนวนไม น>อยกว าห>า (5) คน แต ไม เกินสิบห>า (15) คน เลือกต้ังโดยท่ีประชุมผู>ถือหุ>น และตามข>อบังคับของ ทอท. 
ข>อ 39 กำหนดว า “ในการประชุมสามัญประจำปKทุกครั้ง ให>กรรมการออกจากตำแหน งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) 
เปOนอัตรา ถ>าจำนวนกรรมการท่ีจะออกจากตำแหน งตามวาระแบ งออกให>ตรงเปOนสาม (3) ส วนไม ได> ให>ออกโดย
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จำนวนใกล>ท่ีสุดกับส วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะออกจากตำแหน งในปKแรกและปKท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให>กรรมการจับสลากกันว า ผู>ใดจะออกส วนปKท่ีสามและปKหลังๆ ต อไปให>กรรมการคนท่ีอยู ในตำแหน ง
นานท่ีสุดนั้นเปOนผู>ออกจากตำแหน ง กรรมการท่ีออกจากตำแหน งนั้นอาจถูกเลือกเข>ามาดำรงตำแหน งใหม ก็ได>” 

ในการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการท่ีต>องออกตามวาระหนึ่งในสามของ
จำนวนกรรมการท้ังหมด จำนวน 5 คน ประกอบด>วย    

(1)  นายประสงค�  พูนธเนศ 
(2)  นายมานิต  นิธิประทีป 
(3)  นายมนัส  แจ มเวหา 
(4)  พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
(5)  นายสราวุธ  เบญจกุล 
ทอท. ได>เปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให>คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาเลือกต้ังเปOนกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 โดยได>ประกาศในเว็บไซต�ของ ทอท. 
รวมท้ังแจ>งผ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส�ของตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย ระหว างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 แต ไม มีผู>ถือหุ>นรายใดแจ>งความจำนงในเรื่องดังกล าว  

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการท่ีมีส วนได>เสียไม ได>ร วมพิจารณาด>วย ได>พิจารณาถึง        
ความเหมาะสมเพ่ือประโยชน�สูงสุดต อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค�ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. 
ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู>ท่ีจำเปOน (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญ           
วาระการดำรงตำแหน ง และรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) 
เห็นสมควรเสนอต อผู>ถือหุ>นเพ่ือเลือกต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปOนกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเปOนผู>ท่ีมีความรู> ความสามารถ และประสบการณ�สูง สามารถบริหารงาน                
ของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเปOนประโยชน�ต อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้ 

 
รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 

1. นายประสงค�  พูนธเนศ  กรรมการ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. นายมานิต  นิธิประทีป กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นายมนัส  แจ มเวหา กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก   กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นายสราวุธ  เบญจกุล  กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
โดยพิจารณาให>กรรมการลำดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 เปOนกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ

สอดคล>องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให>
ความเห็นได>อย างเปOนอิสระ  
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คณะกรรมการ โดยกรรมการท่ีมีส วนได>เสียไม ได>ร วมพิจารณาด>วย มีความเห็นว า                      
คณะกรรมการสรรหาได>พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมาบริหารกิจการเพ่ือประโยชน�ของ ทอท. 
ตามกระบวนการสรรหาอย างครบถ>วนแล>ว โดย ทอท. ได>นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล าวต อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอต อรัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว าด>วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ                    
พ.ศ. 2557 เพ่ือพิจารณาให>ความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการเสนอต อท่ีประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังบุคคล
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเปOนกรรมการ ทอท. ดังนี้ 

 
รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 

1. นายประสงค�  พูนธเนศ  กรรมการ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. นายมานิต  นิธิประทีป กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นายมนัส  แจ มเวหา กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก   กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นายสราวุธ  เบญจกุล  กรรมการอิสระ กลับเข>าดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
จากนั้น จึงขอให>เลขานุการบริษัท ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให>ผู>ถือหุ>นทราบ  

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต อท่ีประชุมว า ก อนท่ีจะพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการ จะขอปMดการลงทะเบียนเปOนการชั่วคราว จนกว าผู>ถือหุ>นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร>อย ท้ังนี้               
เพ่ือสรุปจำนวนผู>ถือหุ>นท่ีมาลงทะเบียนเข>าร วมประชุมในวาระนี้ซ่ึงจะต>องเท ากับผลรวมของคะแนนเสียงท่ีออกมา
ในการเลือกต้ังกรรมการ  และเม่ือผู>ถือหุ>นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร>อยแล>ว ก็จะเปMดให>ลงทะเบียนตามปกติ 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซ่ึงเปOนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการเปOนรายบุคคล             
จึงขอให>ผู>ถือหุ>นทุกท านส งบัตรลงคะแนนท้ังในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด>วย ไม เห็นด>วย หรืองดออกเสียง                  
โดยเจ>าหน>าท่ีของ ทอท. จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู>ได>รับการเสนอชื่อท้ัง 5 ท าน จากท านผู>ถือหุ>น           
พร>อมกันในคราวเดียว 

พลอากาศเอก ภานุพงศ(  เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) เปMดโอกาสให>           
ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) ต้ังข>อสังเกตว าบัตรลงคะแนนไม ได>กำหนดให>ต>อง           
ลงลายมือชื่อเช นปKท่ีผ านๆ มา และกล าวว า ทอท. ได>เปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ     
เหมาะสมเพ่ือให>คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกต้ังเปOนกรรมการ แต ไม มีผู>ถือหุ>นรายใดแสดงความจำนง        
ในเรื่องดังกล าว เนื่องจากหลักเกณฑ�การให>สิทธิของ ทอท. มีข>อจำกัดในการใช>สิทธิหลายประการ เช น            
อายุของบุคคลท่ีได>รับการเสนอชื่อ สัดส วนการถือหุ>นของผู>ถือหุ>นท่ีใช>สิทธิเสนอชื่อ ซ่ึงตนเห็นว า ทอท. ในฐานะ                
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ท่ีเปOนบริษัทมหาชนจำกัด ไม ควรกำหนดหลักเกณฑ�ในลักษณะท่ีเปOนการจำกัดสิทธิของผู>ถือหุ>น นอกจากนี้ ทอท. 
ควรนำเสนอรายละเอียดผลงานในรอบปKท่ีผ านมาของกรรมการผู>ท่ีได>รับการเสนอชื่อให>ท่ีประชุมแต งต้ังกลับเข>า
ดำรงตำแหน งเปOนกรรมการอีกวาระ เพ่ือเปOนข>อมูลประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมด>วย เพ่ือให>เปOนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

นายเมธี  อันอดิเรกกุล (ผู>รับมอบฉันทะ) กล าวว า ทอท. ได>ให>ความสำคัญกับการพิจารณาแต งต้ัง
กรรมการบริษัทอย างเข>มข>นดังท่ีมีการพิจารณากันในวาระนี้  แต เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ก็ได>มีการแต งต้ัง
กรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีออกจากตำแหน งเนื่องจากอายุครบ 65 ปK ด>วยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยไม ได>ผ านการพิจารณาของท่ีประชุมผู>ถือหุ>น ซ่ึงตนเห็นว ากรณีดังกล าวเปOนเรื่องท่ี ทอท. ทราบล วงหน>าและ
สามารถเสนอให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาได>ในการประชุมครั้งนี้ หรือ ทอท. อาจชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนการ
แต งต้ังและประวัติของกรรมการท่ีได>รับการแต งต้ังให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นรับทราบแทน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปOนการ
แต งต้ังกรรมการอิสระ  

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว า กรณีดังกล าวเปOนการแต งต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีพ>นจากการดำรงตำแหน งก อนครบวาระ ซ่ึงตามข>อบังคับของ ทอท. คณะกรรมการบริษัทสามารถมีมติ
แต งต้ังได>โดยไม ต>องเสนอให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณา  อย างไรก็ตาม การแต งต้ังนายกฤษณ� เสสะเวช เปOน
กรรมการของ ทอท. ได>ผ านกระบวนการและข้ันตอนในการสรรหาและแต งต้ังตามหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข>อง คือ                 
ผ านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาว ามีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และได>รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามลำดับ ซ่ึงใช>ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ ทอท. จำเปOนต>อง              
มีกรรมการกำกับดูแลงานหลายด>าน จึงจำเปOนต>องสรรหาและแต งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ>นจากการดำรง
ตำแหน งก อนครบวาระก อนการประชุมผู>ถือหุ>นในครั้งนี้ 

นายเมธี  อันอดิเรกกุล (ผู>รับมอบฉันทะ) กล าวว า ตนไม ได>ต้ังข>อสังเกตว ามีการแต งต้ังกรรมการ
อย างเร งรัด เพียงแต เห็นว าการแต งต้ังกรรมการบริษัทเปOนเรื่องท่ี ทอท. ให>ความสำคัญ จึงสมควรนำเสนอประวัติ
ของกรรมการท่ีได>รับการแต งต้ังให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นรับทราบด>วย ไม ใช เพียงแต ผ านกระบวนการพิจารณาสรรหา
ของหน วยงานภาครัฐ  เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปOนบริษัทจดทะเบียน 

พลอากาศเอก ภานุพงศ(  เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) กล าวขอบคุณผู>ถือหุ>น
สำหรับความเห็นและข>อเสนอแนะ และขอรับข>อเสนอแนะดังกล าวไปพิจารณาและหารือกับหน วยงานท่ีเก่ียวข>อง
ต อไป 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า ตนอยากให>รักษาบรรยากาศในการประชุม     
ให>เปOนกันเอง ผู>ถือหุ>นมีโอกาสสอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการเพียงปKละหนึ่งครั้ง และไม ได>
มีผลเปOนการเปลี่ยนแปลงญัตติท่ีเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา 
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พลอากาศเอก ภานุพงศ(  เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ขอให>ผู>ถือหุ>น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท้ัง เห็นด>วย ไม เห็นด>วย หรืองดออกเสียง โดยท่ียังไม ต>องฉีกและยังไม ต>องส งบัตร
ลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร>อมกันในครั้งเดียว จากนั้น ได>ขอให>ท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการเปOนรายบุคคล ดังนี้ 

(1)  นายประสงค�  พูนธเนศ 
(2) นายมานิต  นิธิประทีป 
(3) นายมนัส  แจ มเวหา 
(4) พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
(5) นายสราวุธ  เบญจกุล 
และขอให>ผู>ถือหุ>นส งบัตรลงคะแนนสำหรับผู>ท่ีได>รับการเสนอชื่อท้ัง 5 คน ให>กับเจ>าหน>าท่ี                

เพ่ือแยกบัตรลงคะแนนของผู>ได>รับการเสนอชื่อแต ละคน และบันทึกการลงคะแนนเสียงต อไป จากนั้น ได>กล าวปMด
การลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เพ่ือให>เจ>าหน>าท่ีประมวลผลการนับคะแนน และ    
ขอเชิญประธานฯ และกรรมการผู>มีส วนได>เสียท้ัง 5 ท าน กลับเข>าร วมประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติอนุมัติให>เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามท่ีเสนอ 
ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) นายประสงค�  พูนธเนศ (กรรมการ) 
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,541,001,285 99.5644 
ไม!เห็นด�วย 54,346,779 0.4315 
งดออกเสียง 485,508 0.0039 
บัตรเสีย 31,000 0.0002 

(2) นายมานิต  นิธิประทีป (กรรมการอิสระ)      
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,544,639,713 99.5933 
ไม!เห็นด�วย 50,707,451 0.4026 
งดออกเสียง 506,408 0.0040 
บัตรเสีย 11,000 0.0001 
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(3) นายมนัส  แจ มเวหา (กรรมการอิสระ)      
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,555,118,404 99.6765 
ไม!เห็นด�วย 40,251,460 0.3196 
งดออกเสียง 494,708 0.0039 
บัตรเสีย - - 

 (4) พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก  (กรรมการอิสระ)      
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,538,939,337 99.5481 
ไม!เห็นด�วย 56,390,027 0.4477 
งดออกเสียง 504,708 0.0040 
บัตรเสีย 30,500 0.0002 

(5) นายสราวุธ  เบญจกุล (กรรมการอิสระ)      
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,542,107,080 99.5732 
ไม!เห็นด�วย 53,491,284 0.4247 
งดออกเสียง 255,208 0.0020 
บัตรเสีย 11,000 0.0001 

หมายเหตุ มติในวาระน้ี บุคคลซ่ึงได>รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปOนผู>ได>รับการเลือกต้ังเปOนกรรมการเท าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี  
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  

 

จากนั้น ประธานฯ นายมานิต  นิธิประทีป นายมนัส  แจ มเวหา พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก และ
นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการผู>มีส วนได>เสีย กลับเข>าห>องประชุม 

 
วาระท่ี 6  พิจารณากำหนดค!าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ชี้แจงต อท่ีประชุมว า คณะกรรมการ ทอท.ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบการกำหนด
ค าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย อย ประจำปK 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 
2562 ตามท่ีคณะกรรมการกำหนดค าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ี ทอท.                 
ได>จัดส งให>แก ผู>ถือหุ>นแล>ว ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ ชี้แจงเก่ียวกับการกำหนดค าตอบแทนกรรมการ 
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กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงต อท่ีประชุมว าคณะกรรมการ ทอท. ได>เห็นชอบข>อเสนอของ
คณะกรรมการกำหนดค าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย อย 
ประจำปK 2563 ซ่ึงเปOนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติหน>าท่ีของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบัติท่ีบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ใช>อยู  รวมท้ังพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. แล>ว เสนอให>กำหนดค าตอบแทน
กรรมการประจำปKงบประมาณ 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียด
ดังต อไปนี้   

1. ค าตอบแทนกรรมการ ทอท. 
1.1 ค าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได>รับค าตอบแทน 2 เท า

ของค าตอบแทนกรรมการ หากเปOนกรรมการในระหว างเดือนให>คำนวณตามสัดส วนของเดือน  
1.2 ค าเบ้ียประชุมต อครั้งท่ีเข>าประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธาน     

ในท่ีประชุมได>รับเบ้ียประชุมเพ่ิมอีกร>อยละ 25 โดยจ ายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร                    
อาจพิจารณาจ ายเบ้ียประชุมได>เกินกว า 1 ครั้งต อเดือน แต ต>องไม เกิน 15 ครั้งต อปK  

2. ค าตอบแทนกรรมการชุดย อย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.1.1 ค าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไม มีการประชุม คงให>ได>รับ
ค าตอบแทนด>วย และหากเปOนกรรมการในระหว างเดือนให>คำนวณตามสัดส วนของเดือน  

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได>รับค าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร>อยละ 25  
2.2 กรรมการ ทอท. ท่ีได>รับแต งต้ังโดยคณะกรรมการ ทอท. ให>เปOนกรรมการ อนุกรรมการ 

หรือผู>ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย อยอ่ืน ๆ  
2.2.1 ค าเบ้ียประชุมต อครั้งท่ีเข>าประชุม คนละ 15,000 บาท  
2.2.2 ประธานในท่ีประชุม ได>รับเบ้ียประชุมเพ่ิมอีกร>อยละ 25 

2.3 การจ ายเบ้ียประชุมกรรมการชุดย อย 
2.3.1 จ ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย อยเฉพาะกรรมการท่ีเข>าประชุม รวมกันแล>ว                

ไม เกิน 2 คณะ คณะละไม เกิน 1 ครั้งต อเดือน  
2.3.2 ค าตอบแทนเหมาจ ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให>นับรวมเปOนการจ าย

ค าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดย อยด>วย 
3. กำหนดวงเงินค าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2563 ไม เกิน 

18,000,000 บาท  
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2562 ไม เกินร>อยละ 0.50                      

ของเงินปQนผลจ าย โดยคำนวณจ ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน งในปKงบประมาณ 2562 ท้ังนี้ ไม เกิน          
1,500,000 บาทต อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได>รับเงินโบนัสสูงกว ากรรมการ                       
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ร>อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว>นกรรมการผู>อำนวยการใหญ  ซ่ึงเปOนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ท่ีไม มีสิทธิ
ได>รับเงินโบนัสกรรมการ 

ท้ังนี้ ไม มีสิทธิประโยชน�อ่ืน ๆ ให>แก กรรมการ นอกจากค าตอบแทนข>างต>น 

ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการพิจารณากำหนด
ค าตอบแทนของกรรมการ  

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า เดิม ทอท. ได>กำหนดให>ประธานกรรมการได>รับ
ค าตอบแทนรายเดือนสูงกว ากรรมการในอัตราร>อยละ 25 แต ในปKนี้ได>มีการเสนอให>ประธานกรรมการได>รับ
ค าตอบแทนรายเดือนสูงกว ากรรมการ 2 เท า จึงขอให>ชี้แจงถึงเหตุผลหรือข>อมูลทางการเงินประกอบการเสนอให>            
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกล าว 

นายโมกข(พิศุทธิ์ รตารุณ (ผู>รับมอบฉันทะ) กล าวว า การพิจารณาความเหมาะสมของการปรับ
เพ่ิมค าตอบแทนกรรมการควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ ทอท. เปOนสำคัญ จากข>อมูลท่ี ทอท. นำเสนอ    
ก็ปรากฏว า ทอท. ได>รับรางวัลต างๆ มากมาย และแม>ผลกำไรจะใกล>เคียงกับปKท่ีผ านมา ทอท. ก็ยังสามารถประกาศ
จ ายเงินปQนผลให>แก ผู>ถือหุ>นได>ในอัตราท่ีสูงข้ึน แสดงให>เห็นว าคณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศน�และคำนึงถึงประโยชน�
ของผู>ถือหุ>น ตนจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทท่ีตั้งใจกำกับดูแลและบริหารงาน และเห็นด>วยกับการอนุมัติ
ค าตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือเปOนรางวัลให>แก กรรมการ 

ประธานฯ ชี้แจงว า การปรับเพ่ิมค าตอบแทนกรรมการดังกล าวเปOนการปรับให>สอดคล>อง        
กับมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข>อง แต อย างไรก็ตาม ทอท. ยังกำหนดวงเงินค าตอบแทนของกรรมการประจำปK
งบประมาณ 2563 ในจำนวนไม เกิน 18,000,000 บาท เท าเดิม และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน          
ท่ีการดำเนินงานใกล>เคียงกันแล>ว ก็จะพบว ามีอัตราค าตอบแทนท่ีสูงกว า ทอท. เปOนส วนใหญ  อย างไรก็ตาม 
กรรมการทุกท านก็เต็มใจท่ีจะทำงาน และหลายท านก็เห็นว าเปOนการทำหน>าท่ีในฐานะข>าราชการประจำ  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู>ถือหุ>น) สอบถามว าประธานฯ จะยังคงทำหน>าท่ีเปOนประธาน
กรรมการต อไปภายหลังเกษียณอายุราชการหรือไม  และแสดงความกังวลในกรณีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงประธาน
กรรมการเนื่องจากการทำงานอาจไม ต อเนื่อง จากนั้น ได>กล าวว า ในฐานะท่ีประธานฯ เปOนผู>นำองค�กรและ                   
เปOนข>าราชการประจำมีหน>าท่ีทำงานให>แก ประเทศชาติ ตนเห็นว าประธานฯ ควรยืนยันท่ีจะไม ปรับเพ่ิมค าตอบแทน
กรรมการ ทอท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือนำเงินในส วนดังกล าวไปใช>ในการพัฒนาท าอากาศยานของ ทอท.                  
ให>ทัดเทียมกับท าอากาศยานนานาชาติชางงีของสิงคโปร�ต อไป 

ประธานฯ ชี้แจงว า ตนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 แม>ตามหลักเกณฑ�                           
ท่ีเก่ียวข>องตนยังอาจดำรงตำแหน งกรรมการในรัฐวิสาหกิจต อไปได> แต เรื่องดังกล าวก็ข้ึนอยู กับการพิจารณา                    
ของหน วยงานท่ีเก่ียวข>อง ตนเปOนประธานกรรมการ ทอท. มาเปOนเวลา 6 ปKแล>ว มีโครงการพัฒนาท าอากาศยาน      
หลายโครงการท่ี ทอท. ต>องการเร งดำเนินการเพ่ือให>สอดคล>องกับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเติบโต             
อย างรวดเร็วและต อเนื่อง แต เนื่องจาก ทอท. เปOนบริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จึงมีข้ันตอนในการพิจารณาอนุมัติ
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โครงการหลายข้ันตอน ไม สามารถทำการปรับปรุงท าอากาศยานได>ในทันที แต การจัดซ้ือจัดจ>างโครงการของ ทอท. 
ก็มีความโปร งใส อาคารท าอากาศยานหลายแห งเปOนกิจการท่ี ทอท. รับโอนมาจากหน วยงานอ่ืนและได>เริ่มการ
ก อสร>างในอดีต เช น ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีเม่ือดำเนินการก อสร>างจริงแล>วมีงบประมาณไม เพียงพอ                      
จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบการก อสร>าง เปOนผลให>พ้ืนท่ีใช>งานบางส วนมีขนาดเล็กกว าท่ีควรจะเปOน หรือมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกไม เพียงพอ ทำให> ทอท. ต>องทยอยปรับปรุงเพ่ิมเติมในภายหลัง เม่ือดำเนินการเรียบร>อยก็จะมีความ
สวยงามและทันสมัยทัดเทียมกับท าอากาศยานในต างประเทศ แม>แต ท าอากาศยานดอนเมือง ทอท. ก็มีแผนท่ีจะ
พัฒนาต อไปเช นกัน โดย ทอท. จะกำหนดแผนพัฒนาท าอากาศยานท้ังหมดเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในคราวเดียว เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนาและเพ่ือให>เกิดความชัดเจน ไม สามารถ
เปลี่ยนแปลงได>ง ายๆ และเปOนประโยชน�ต อ ทอท. ในระยะยาว 

ว!าท่ีร�อยตรี ประเสริฐ  สวัสดิ์พงษ( (ผู>ถือหุ>น) กล าวว า ในปKท่ีผ านมาพนักงาน ทอท. ได>เงินโบนัส
สูงถึง 7.5 เท าของเงินเดือน ซ่ึงตนเห็นว าเปOนอัตราท่ีสูงเกินไป บริษัทเอกชนหลายแห งได>ให>เงินโบนัสพนักงาน                       
8 – 9 เท าของเงินเดือน เนื่องจากพนักงานทำงานอย างหนักท ามกลางการแข งขันท่ีสูง ในขณะท่ี ทอท. เปOนกิจการ
ผูกขาด ไม ต>องแข งขันกับผู>ประกอบการอ่ืน จึงไม สมควรให>โบนัสแก พนักงานในอัตราท่ีสูงขนาดนี้ หาก ทอท. มีกำไร
จากผลการดำเนินงานก็ควรนำมาประกาศจ ายเปOนเงินปQนผลให>แก ผู>ถือหุ>น ไม ใช นำไปจ ายเปOนเงินโบนัสให>แก 
พนักงาน ตนเห็นว า ทอท. เปOนรัฐวิสาหกิจ เงินโบนัสท่ีจ ายให>แก พนักงานจึงไม ควรเกิน 4 เท าของเงินเดือน 

ประธานฯ ชี้แจงว า ในปKท่ีผ านมาพนักงานของ ทอท. ได>เงินโบนัส 7.25 เท าของเงินเดือน      
น>อยกว าปKก อนหน>า ซ่ึงอยู ท่ี 7.75 เท าของเงินเดือน และในปKนี้ก็ได>มีการประกาศจ ายเงินปQนผลให>แก ผู>ถือหุ>น               
ในอัตราท่ีสูงข้ึน อย างไรก็ตาม ฐานเงินเดือนของพนักงาน ทอท. ซ่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มต>นท่ีประมาณ 
16,000 บาท ซ่ึงเปOนอัตราเดียวกันกับหน วยงานราชการ แต พนักงานไม ได>รับเงินบำนาญเหมือนหน วยงานราชการ 
และไม ได>รับเงินเดือนสูงเหมือนบริษัทเอกชน จึงไม สามารถนำอัตราเงินโบนัสมาเปรียบเทียบกันโดยตรงได> 
หน วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนก็ให>เงินโบนัสพนักงานในอัตราท่ีใกล>เคียงกัน เพียงแต ไม ได>มีการนำเสนอข าว และ              
จำนวนเงินโบนัสท่ีจ ายให>แก พนักงานก็ไม ได>สูง ในอดีตหากผลประกอบการไม ดีเงินโบนัสท่ีจ ายให>แก พนักงาน              
ก็อาจเหลือเพียง 4 เท าของเงินเดือน นอกจากนั้น กิจการของ ทอท. ก็ต>องแข งขันกับท าอากาศยานอ่ืนในภูมิภาค              
เช น ท าอากาศยานนานาชาติอินชอน อีกท้ังกิจการท าอากาศยานเปOนกิจการท่ีเปMดให>บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
พนักงานของ ทอท. ต>องทำงานอย างหนักเพ่ือรองรับผู>โดยสารจำนวนมาก โดยไม ให>เกิดข>อผิดพลาดท่ีแม>เปOน
ข>อผิดพลาดเพียงเล็กน>อยก็อาจนำไปสู การนำเสนอข าวในทางลบสร>างความเสียหายแก  ทอท. และต>องคำนึงถึง              
การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต างๆ 

นายธีรวัฒน(  วงศ(วานิช (ผู>รับมอบฉันทะ) กล าวว า หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ 
ทอท. จะเห็นได>ว าคณะกรรมการและพนักงานของ ทอท. ต>องทุ มเททำงานอย างหนัก จึงทำให> ทอท. มีผล
ประกอบการท่ีดีในทุกๆ ปK จึงสมควรท่ีจะพิจารณาจ ายตอบแทนให>แก กรรมการและพนักงานของ ทอท.                      
อย างเปOนธรรม และขอให>ประธานฯ ควบคุมการประชุมให>เปOนไปด>วยความกระชับ และเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>น
สอบถามในเรื่องท่ีไม เก่ียวข>องกับวาระการประชุมในวาระอ่ืนๆ 



21 
 

ประธานฯ กล าวว า เม่ือไม มีผู>ถือหุ>นซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให>ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
ค าตอบแทนกรรมการประจำปK 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติด>วยคะแนนไม น>อยกว าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของ                  
ผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให>กำหนดค าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการ
ชุดย อย ประจำปK 2563 และเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562 ตามท่ีเสนอ ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                       

(1 หุ�น = 1 เสียง) 
ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด�วย 12,538,429,282 99.5424 
ไม!เห็นด�วย 57,250,254 0.4545 
งดออกเสียง 385,200 0.0031 
บัตรเสีย 1,500 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีต>องผ านการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงไม น>อยกว าสองในสาม (2/3) ของผู>ถือหุ>นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต!งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดค!าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก!ผู�สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ เปOนผู>ชี้แจงต อท่ีประชุมถึงการแต งต้ัง      
ผู>สอบบัญชีและกำหนดค าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก ผู>สอบบัญชี 

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงว า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าด>วยการตรวจเงิน
แผ นดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน (สตง.) โดยผู>ว าการตรวจเงินแผ นดินมีหน>าท่ีและอำนาจตรวจสอบ
รายงานการเงินท่ีหน วยงานของรัฐส งให>ตามกฎหมายว าด>วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซ่ึง ทอท. เปOนหน วยรับตรวจ        
ตามพระราชบัญญัติดังกล าว ดังนั้น สตง.จึงทำหน>าท่ีตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ซ่ึง สตง.                   
เปOนหน วยงานท่ีมีความน าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู>ความสามารถ ไม มีความสัมพันธ�และ                    
ไม มีส วนได>เสียกับ ทอท. บริษัทย อย ผู>บริหาร ผู>ถือหุ>นรายใหญ  หรือผู>ท่ีเก่ียวข>องกับบุคคลดังกล าว ท้ังนี้ บริษัทย อย       
บางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู>สอบบัญชีอ่ืน เนื่องจากไม เข>าหลักเกณฑ�หน วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติข>างต>น 

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล>ว เห็นสมควรเสนอ 
ให>ท่ีประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาอนุมัติให>แต งต้ัง สตง. โดยให>ผู>ว าการตรวจเงินแผ นดินหรือเจ>าหน>าท่ี สตง. ท่ีมีอำนาจเปOน
ผู>สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควรกำหนดค าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก ผู>สอบบัญชีประจำปKงบประมาณ 2563 เปOนเงิน 
7,425,000 บาท โดยปรับเพ่ิมข้ึนจากปKงบประมาณ 2562 เปOนเงิน 3,275,000 บาท ซ่ึงเปOนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ นดิน ว าด>วยการจัดเก็บค าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด>านการตรวจสอบ ของ สตง. พ.ศ. 2562 ท้ังนี้  ไม มีการ
จ ายค าใช>จ ายอ่ืน เช น ค าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค าใช>จ ายเดินทางของเจ>าหน>าท่ี สตง. เพ่ือไปตรวจสอบด>านบัญชี
และการเงิน ณ ท าอากาศยานภูมิภาค เปOนต>น 
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ประธานฯ เปMดโอกาสให>ท่ีประชุมซักถามคำถามต างๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการพิจารณาแต งต้ังผู>สอบ
บัญชีและกำหนดค าตอบแทนแก ผู>สอบบัญชี  และเม่ือไม มีผู>ถือหุ>นซักถามใดๆ จึงขอให>ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติการแต งต้ังผู>สอบบัญชีและกำหนดค าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก ผู>สอบบัญชีประจำปKงบประมาณ 2563 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให>แต งต้ังผู>ว าการตรวจเงินแผ นดิน แห งสำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน (สตง.) 
หรือเจ>าหน>าท่ี สตง. ท่ีมีอำนาจ เปOนผู>สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2563 และกำหนดค าธรรมเนียม
การสอบบัญชีแก ผู>สอบบัญชี เปOนเงิน 7,425,000 บาท ท้ังนี้ ไม มีการจ ายค าใช>จ ายอ่ืน  เช น ค าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค าใช>จ ายเดินทางของเจ>าหน>าท่ี สตง. เพ่ือไปตรวจสอบด>านบัญชีและการเงิน ณ ท าอากาศยานภูมิภาค 
เปOนต>น ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ                        
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของจำนวนหุ�นท่ีมาร!วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 12,556,128,545 99.6817 
ไม!เห็นด�วย 32,732,801 0.2599 
งดออกเสียง 7,360,100 0.0584 
บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีต>องผ านการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นท่ีเข>าร วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ กล าวเชิญผู>ถือหุ>นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีปรากฏในวาระการประชุม 

นายประเสริฐ ไพโรจน(ภมร (ผู>ถือหุ>น) แสดงความคิดเห็นว าการจัดเตรียมอาหารสำหรับ            
ผู>ถือหุ>นไม เพียงพอกับจำนวนผู>เข>าร วมประชุม ตนจึงขอเสนอให>มีการแก>ไขและปรับปรุง โดยให>ยกเลิกการจัดอาหาร
กลางวันในลักษณะบุฟเฟต�และเปลี่ยนเปOนอาหารกล องแทน โดยอาจคำนวณจำนวนอาหารกล องท่ีต>องจัดเตรียม
จากจำนวนผู>เข>าร วมประชุมในปKท่ีผ านมาและจัดเตรียมอาหารกล องสำรองไว>อีกร>อยละ 20-25 โดยตนเห็นว า              
หากเปลี่ยนวิธีการจัดเตรียมอาหารกลางวันมาเปOนวิธีดังกล าว จะช วยแก>ไขปQญหาปริมาณอาหารท่ีไม เพียงพอต อ
จำนวนผู>เข>าร วมประชุมได> หรือ ทอท. อาจพิจารณาแจกคูปองอาหารเปOนเงินจำนวนประมาณ 200 บาท ให>แก               
ผู>ถือหุ>นท่ีมาในภายหลังเพ่ือเปOนการชดเชยในกรณีท่ีอาหารกลางวันมีจำนวนท่ีไม เพียงพอ 

ประธานฯ กล าวขออภัยสำหรับเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนและขอบคุณสำหรับความเห็นของผู>ถือหุ>น                   
โดยจะรับข>อเสนอแนะของผู>ถือหุ>นไปพิจารณาแก>ไขและปรับปรุงให>มีปริมาณอาหารกลางวันให>เพียงพอสำหรับ
ผู>เข>าร วมประชุมทุกราย  
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นายธานี วงษ(กล่ำ (ผู>ถือหุ>น)  กล าวว า ในท าอากาศยานสุวรรณภูมิไม มีปkายบอกทางไปห>องสุขา               
ซ่ึงทำให>ผู>โดยสารไม ทราบว ามีห>องสุขาอยู ในบริเวณใดบ>าง ตนจึงขอเสนอให>เพ่ิมการติดปkายบอกทางไปห>องสุขา                     
ในบริเวณท าอากาศยาน นอกจากนี้ ตนขอเสนอให>มีการประหยัดไฟในบริเวณอาคารจอดรถในท าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิในช วงเวลากลางวันเนื่องจากในบริเวณดังกล าวนั้นมีแสงอาทิตย�ส องจากภายนอกอาคารอยู แล>ว                  
จึงควรปMดไฟบางส วนในบริเวณอาคารจอดรถเพ่ือเปOนการประหยัดพลังงาน 

ประธานฯ กล าวว าจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในเรื่องจำนวนปkายบอกทาง  
ไปห>องสุขาและการเปMดไฟบริเวณอาคารจอดรถให>มีความเหมาะสม 

นายส!งศักดิ์ ลิมบานเย็น (ผู>รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงความคืบหน>าและความชัดเจน 4 เรื่อง 
ดังนี้ (1) ความคืบหน>าของกรณีพิพาทท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ (2) สอบถามถึงคดีพิพาทท่ีสืบเนื่อง
จากการปMดท าอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือหลายปKท่ีผ านมา (3) สอบถามว าทอท. จะมีนโยบายในการเข>าร วมประมูล
หรือลงทุนในท าอากาศยานแห งอ่ืนหรือไม  (4) ได>เสนอให>มีการเพ่ิมวาระการประชุม โดยเปOนวาระท่ีสืบเนื่องจาก 
การประชุมครั้งท่ีผ านมา 

 กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามเก่ียวกับกรณีพิพาทกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจว า 
พ้ืนท่ีดังกล าวเปOนพ้ืนท่ีอยู บนทางหลวงหมายเลข 37 ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร โดยต้ังอยู ทางทิศใต>               
ของท าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในเดือนมกราคม 2562 ทอท. ได>รับหนังสือมาจากกรมท าอากาศยาน แจ>งว า
กรมท าอากาศยานได>รับการชี้แจงจากกรมธนารักษ�ว าการโอนท่ีดินของกรมท าอากาศยานให>กับกรมทางหลวงนั้น 
เปOนการดำเนินการผิดข้ันตอน โดยการดำเนินการท่ีถูกต>องกรมท าอากาศยานจะต>องคืนท่ีดินดังกล าวให>แก               
กรมธนารักษ�ซ่ึงเปOนเจ>าของทรัพย�สินก อน และจากนั้นกรมธนารักษ�จึงจัดสรรท่ีดินให>กับกรมทางหลวง ซ่ึงในการท่ี
จะคืนท่ีดินให>แก กรมธนารักษ�ซ่ึงเปOนเจ>าของทรัพย�สินนั้น ทอท. จะต>องดำเนินการยกเลิกการใช>ประโยชน�ในท่ีดิน
ดังกล าวก อน ดังนั้น จึงต>องถือว าท่ีดินบริเวณพิพาทเปOนท่ีราชพัสดุท่ีอยู ในความปกครองดูแลและใช>ประโยชน�ของ 
ทอท. ต อมา ในช วงประมาณเดือนเมษายน 2562 เจ>าหน>าท่ีของ ทอท. ได>เข>าไปตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีดังกล าว 
พบว าท่ีดินถูกบุกรุกและมีการเทลาดปูนบริเวณไหล ทางระหว างพ้ืนท่ีถนนและโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ ทอท.                 
ในฐานะผู>ดูแลทรัพย�สินบริเวณดังกล าวจึงมีหนังสือไปถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห งประเทศไทย ซ่ึงเปOน
หน วยงานกำกับดูแลพ้ืนท่ีความปลอดภัยทางการบิน เพ่ือให>ตรวจสอบว าพ้ืนท่ีบริเวณนั้นผ านเกณฑ�ทางด>าน             
ความปลอดภัยทางการบินตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือไม  ต อมา เม่ือ ทอท. พบข>อสงสัยว าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล าว            
อาจเปOนพ้ืนท่ีท่ีฝ�าฝ�นพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ทอท. จึงทำหนังสือถึงองค�การบริหารส วนตำบล (อบต.)  
ในฐานะผู>ดูแลและควบคุมเก่ียวกับกฎหมายผังเมืองในพ้ืนท่ีดังกล าว เพ่ือให> อบต. ดำเนินการตรวจสอบว าพ้ืนท่ี
ดังกล าวฝ�าฝ�นพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 หรือไม  ในปQจจุบัน หน>าท่ีของ ทอท. ในฐานะผู>ดูแลทรัพย�สิน            
ในพ้ืนท่ีดังกล าวได>สิ้นสุดลงแล>ว และอยู ในระหว างการพิจารณาและตรวจสอบของหน วยงานท้ังสองข>างต>น  

 

 



24 
 

จากนั้น ชี้แจงเก่ียวกับแผนและนโยบายการลงทุนในท าอากาศยานอ่ืนๆ ว าปQจจุบัน ทอท. 
ดำเนินการบริการจัดการท าอากาศยาน จำนวนท้ังหมด 6 แห ง ซ่ึงแม>ว าท าอากาศยานในประเทศไทยจะมีจำนวน
ท้ังหมด 39 แห งก็ตาม แต จำนวนผู>โดยสารท่ีใช>บริการท าอากาศยานท้ัง 6 แห งของ ทอท. คิดเปOนสัดส วนถึง              
ร>อยละ 86 ของจำนวนผู>โดยสารท้ังหมด ซ่ึงส งผลให>เกิดความแออัดในอาคารผู>โดยสาร ประกอบกับ ทอท.              
มีความประสงค�ท่ีจะก อสร>างท าอากาศยานเพ่ือครอบคลุมห>วงอากาศในพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนๆ ในประเทศ ด>วยเหตุนี ้
คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นชอบตามข>อเสนอของฝ�ายบริหาร ทอท. ในการดำเนินการลงทุนบริหารจัดการ              
ท าอากาศยานอ่ืนๆ ท้ังนี้ ในการขยายการลงทุนในท าอากาศยานอ่ืนๆ ทอท. จำเปOนต>องพิจารณาก อนว า                      
การขยายการลงทุนดังกล าว จะสามารถสร>างผลกำไรให>กับท าอากาศยานปลายทาง จากนั้นเม่ือท าอากาศยาน
ปลายทางสามารถสร>างผลกำไรแล>ว ทอท. จึงจะนำผลกำไรดังกล าวไปขยายการลงทุนและบริหารจัดการ                           
ท าอากาศยานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ปQจจุบันผู>โดยสารจากทวีปยุโรปท่ีประสงค�เดินทางมายังภาคอีสานของประเทศไทย
จะต>องเปลี่ยนเครื่องท่ีท าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือท าอากาศยานดอนเมืองก อนเดินไปสู ภาคอีสาน ทอท.               
จึงเล็งเห็นถึงความเปOนไปได>ในการลงทุนในท าอากาศยานบริเวณภาคอีสานของประเทศไทย ซ่ึงการขยายการลงทุน
ดังกล าวจะทำให>ช วยลดความแน นของตารางเท่ียวบินในท าอากาศยานสุวรรณภูมิและท าอากาศยานดอนเมือง 
ประกอบกับเปOนการสร>างท าอากาศยานในบริเวณท่ีห>วงอากาศว างอยู  จากนั้น ได>ขอให>เลขานุการบริษัท                        
ตอบข>อซักถามเก่ียวกับคดีพิพาทท่ีสืบเนื่องจากการปMดท าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เลขานุการบริษัท ตอบข>อซักถามเก่ียวกับคดีพิพาทท่ีสืบเนื่องจากการปMดท าอากาศยาน      
สุวรรณภูมิว า คดีดังกล าวถึงท่ีสุดแล>วเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2560 โดยศาลฎีกามีคำสั่งไม รับฎีกา จำเลยท้ัง 13 ราย 
จึงต>องชำระค าเสียหายให>แก  ทอท. ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ� เปOนจำนวนประมาณ 522 ล>านบาท  
และปQจจุบันอยู ในระหว างข้ันตอนการบังคับคดี ในการนี้ ฝ�ายคดี ทอท. ได>ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของจำเลยบางคนและได>รับชำระหนี้ไว>แล>ว เปOนเงินประมาณ 2 ล>านบาท โดยในปQจจุบันอยู ในระหว างการสืบหา
และรวบรวมทรัพย�สินของจำเลย  

ประธานฯ กล าวรับข>อเสนอเก่ียวกับการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ าน
มาไปพิจารณา  

นางพนัชกร พัฒนวศิน (ผู>ถือหุ>น) สอบถามเก่ียวกับการขยายและปรับปรุงพ้ืนท่ีของท าอากาศยาน
ในแต ละจังหวัดว า ทอท. จะสามารถดำเนินการให>เสร็จสิ้นตามเปkาหมายท่ีกำหนดไว>หรือไม  และได>แสดงความเห็น
ว าจำนวนห>องสุขาท่ีให>บริการในบริเวณท าอากาศยานสุวรรณภูมิค อนข>างจำกัด และไม มีปkายบอกทางไปห>องสุขา                  
ท่ีชัดเจน ทำให>ผู>ท่ีต>องการใช>ห>องสุขา โดยเฉพาะผู>สูงอายุต>องยืนรอเปOนเวลานาน และกล าวขอบคุณคณะกรรมการ
ทอท. ท่ีดำเนินการให> ทอท. มีผลประกอบการท่ีดี 
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กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงว า การขยายและปรับปรุงพ้ืนท่ีท าอากาศยานในแต ละจังหวัด 
ทอท. สามารถดำเนินการตามเปkาหมายท่ีกำหนดไว> และอาจเร็วกว าท่ีกำหนดไว>พอสมควร เนื่องจากเดิมหากจะมี
การรวมอาคารเพ่ือเพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารดังกล าวจะถูกรวมอยู ในโครงการท่ีขยายศักยภาพ ซ่ึงเปOน
โครงการท่ีต>องจัดทำรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบต อสิ่งแวดล>อม (Environment Impact Assessment (EIA)) 
โดยการจัดทำรายงานดังกล าวอาจมีส วนทำให>การดำเนินการล าช>า โดยในขณะนี้อยู ในระหว างการก อสร>างอาคาร
ผู>โดยสารขาออกประเภทกลุ ม (Group Check-in) ท่ีท าอากาศยานดอนเมือง โดยคาดว าการก อสร>างจะเสร็จสิ้น   
ในอีกประมาณ 2-3 เดือนข>างหน>า โดย ทอท. จะเริ่มดำเนินการก อสร>างในพ้ืนท่ีส วนท่ีคาดว าจะสามารถก อสร>างให>
เสร็จสิ้นก อน จากนั้น ได>ชี้แจงว า ปQจจุบัน ทอท. ได>เปMดใช>งานแอปพลิเคชันท่ีมีชื่อว า AOT Airport โดยผู>ใช>บริการ
สามารถทำการค>นหาตำแหน งห>องสุขา ร>านอาหาร ตู>เอทีเอ็ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ผ านแอปพลิเคชัน
ดังกล าว ซ่ึงมีลักษณะคล>ายกับแผนท่ีนำทาง โดยมีการ�ตูนแอนิเมชันจำลอง (Augmented Reality) นำทาง
ผู>ใช>บริการแอปพลิเคชัน 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงไม!ประสงค(ออกนาม สอบถามถึงสาเหตุท่ีทำให>จำนวนเท่ียวบินระหว างประเทศ                  
เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีจำนวนเท่ียวบินภายในประเทศและจำนวนการขนส งสินค>าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�ทางอากาศ         
มีจำนวนลดลง ตามรายละเอียดของข>อมูลท่ีปรากฏในรายงานประจำปKหน>า 153  

ประธานฯ ตอบข>อซักถามเก่ียวกับสาเหตุท่ีจำนวนการขนส งสินค>าและพัสดุไปรษณียภัณฑ�                   
ทางอากาศลดลงว า เนื่องจาก ทอท. คำนึงถึงความปลอดภัยเปOนสำคัญ ซ่ึงบริษัท ไปรษณีย�ไทย จำกัด ผู>ใช>บริการ
หลักในการขนส งสินค>าและพัสดุไปรษณีย�ภัณฑ�ไม มีเครื่องเอกซเรย�สินค>าและพัสดุท่ีรับขนส ง โดย ทอท. สุ มตรวจ
สินค>าและพัสดุพบว าเปOนสินค>าและพัสดุอันตรายบางประเภท เช น อาวุธป�น ลูกกระสุน ยาเสพติด เปOนต>น                 
ดังนั้น ทอท. จึงมีหนังสือแจ>งไปยังบริษัท ไปรษณีย�ไทย จำกัด เพ่ือยกเลิกการขนส งสินค>าทางอากาศผ าน           
ท าอากาศยานของ ทอท. จนกว าบริษัท ไปรษณีย�ไทย จำกัด จะปรับปรุงระบบให>มีเครื่องเอกซเรย�ท่ีสามารถ                       
ใช>ตรวจสอบพัสดุภัณฑ�ท่ีอันตรายหรือผิดกฎหมายได> ท้ังนี้ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในการขนส งสินค>าท่ีมีความเสี่ยง 
ซ่ึงขณะนี้ บริษัท ไปรษณีย�ไทย จำกัด ได>ปรับปรุงเรียบร>อยแล>ว ดังนั้น รายได>จากการขนส งสินค>าและพัสดุต างๆ 
น าจะมีมากข้ึน  

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาหตุท่ีจำนวนเท่ียวบินภายในประเทศลดลงว า 
กรณีดังกล าวมีสาเหตุมาจากสองประการ คือ (1) จำนวนอุปสงค�หรือความต>องการในการโดยสารภายในประเทศ             
ท่ีลดลงและการหยุดชะงักของสายการบินราคาถูก (Low Cost) และ (2) จำนวนอุปทานหรือขีดความสามารถของ
ท าอากาศยานท่ีว างและสามารถรองรับได>ลดลง ซ่ึงสืบเนื่องจากความหนาแน นของตารางเท่ียวบินของท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท าอากาศยานดอนเมือง  

นายวันชัย วิมุกตายน (ผู>รับมอบฉันทะ) กล าวว า ทอท. ได>ว าจ>างงานออกแบบอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังท่ี 1 และส วนต อขยายด>านทิศตะวันออก รวมถึงอาคารสำนักงานท่ีจอดรถทางด>านตะวันออก      
โดยว าจ>างผู>ออกแบบ 2 กลุ ม ต อมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. มีมติให>ปรับผู>รับจ>างกลุ มแรก          
จากการส งมอบงานล าช>า เปOนเงินจำนวนประมาณ 150 ล>านบาท และมีมติให>ปรับผู>รับจ>างกลุ มท่ีสอง                           
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เปOนจำนวนเงินประมาณ 22 ล>านบาท ตนเห็นว าการมีคำสั่งให>ปรับผู>รับจ>างของ ทอท. ไม เปOนไปตามสัญญาจ>าง                 
และขัดกับแนววินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดท่ีไม ให>นำเวลาท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุใช>ในการตรวจรับ         
มอบงานมาหักเงินค าจ>าง โดยกลุ มผู>รับจ>างท่ี 1 ได>ฟkอง ทอท. ต อศาลปกครองเพ่ือเรียกร>องเงินค าจ>างท่ีถูกหัก     
เปOนค าปรับไว> พร>อมดอกเบ้ียในอัตราร>อยละ 7.5 ต อปK หรือเปOนจำนวนประมาณ 11 ล>านบาทต อปKนับแต          
วันท่ีจ ายเงินงวดสุดท>ายเม่ือประมาณ 5 ปKท่ีแล>ว สำหรับผู>รับจ>างกลุ มท่ี 2 ได>ส งหนังสือทวงถามถึง ทอท. เม่ือวันท่ี 
16 มิถุนายน 2562 เพ่ือให> ทอท. พิจารณาคืนเงินค าปรับ ซ่ึงในปQจจุบันยังไม มีความคืบหน>าในการพิจารณา       
เรื่องดังกล าว ด>วยเหตุนี้ ผู>รับจ>างกลุ มท่ี 2 จึงยื่นฟkองต อศาลปกครองในเดือนกันยายน 2562 ท้ังนี้ ตนทราบมาว า
ศาลปกครองได>ส งหมายศาลให> ทอท. แล>ว จึงขอสอบถามว า หาก ทอท. แพ>ในคดีดังกล าว ซ่ึงอาจมีผลทำให>     
ทอท. ต>องชำระเงินคืนให>แก ผู>รับจ>างเปOนจำนวนประมาณ 50-60 ล>านบาท ทอท. จะใช>เงินจากส วนใดไปชำระคืน 

ประธานฯ ขอให>เลขานุการบริษัทตอบข>อซักถามเก่ียวกับคดีดังกล าว 

เลขานุการบริษัท ตอบข>อซักถามว า คดีดังกล าว ทอท. ได>รับคำฟkองเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2561 
ซ่ึงข>อเท็จจริงในคดีนี้เปOนกรณีท่ีผู>รับจ>างปฏิบัติผิดสัญญา ทอท. จึงหักเงินค าจ>างไว>เปOนเงินค าปรับและผู>รับจ>าง                 
ได>ดำเนินการยื่นฟkอง ทอท. ต อศาลปกครองเพ่ือขอรับเงินค าจ>างส วนท่ีถูกหักเปOนค าปรับคืน ซ่ึงคดีนี้มีทุนทรัพย�
จำนวนประมาณ 158 ล>านบาท ฝ�ายคดี ทอท. ได>ตรวจสอบเอกสารในเบ้ืองต>นแล>วพบว า บริษัทผู>รับจ>างปฏิบัติ               
ผิดสัญญาจริง โดยได>มอบหมายให>พนักงานอัยการคดีปกครองเปOนผู>ดำเนินการแทน ทอท. ขณะนี้ คดีอยู ระหว าง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง 

ผู�ถือหุ�นซ่ึงไม!ประสงค(ออกนาม สอบถามเพ่ิมเติมว า การท่ีรายได> ทอท. เพ่ิมข้ึนแต เฉพาะในส วน
ของเท่ียวบินระหว างประเทศ ในขณะท่ีรายได>ในส วนของเท่ียวบินภายในประเทศและการขนส งสินค>าและพัสดุ
ไปรษณีย�ภัณฑ�มีการเติบโตท่ีช>ากว านั้น หากเกิดเหตุการณ�ท่ีส งผลกระทบโดยตรงกับเท่ียวบินระหว างประเทศ              
จะส งผลกระทบต อ ทอท. หรือไม  

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามว า การยกเลิกเท่ียวบินภายในประเทศและเปลี่ยนมา
เปOนเท่ียวบินระหว างประเทศแทนนั้น จะทำให> ทอท. ได>รับค าบริการผู>โดยสาร (Passenger Service Charge)               
เพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากเท่ียวบินภายในประเทศมีค าบริการผู>โดยสารจำนวน 100 บาทต อคน แต สำหรับเท่ียวบิน
ระหว างประเทศจะมีค าบริการผู>โดยสารจำนวน 700 บาทต อคน ซ่ึงกรณีดังกล าวจะทำให> ทอท. มีผลกำไรท่ีสูงข้ึน       
แม>ว าจำนวนผู>โดยสารจะไม เพ่ิมข้ึนก็ตาม นอกจากนี้ ในกรณีท่ีค าเงินบาทแข็งค าหรือเกิดเหตุการณ�ต างๆ ใน
ต างประเทศ กรณีดังกล าวอาจส งผลกระทบต อรายได>ของเท่ียวบินระหว างประเทศ แต อาจจะยังไม น าเปOนกังวล
เท าใด เนื่องจากว า ตารางเท่ียวบินมีจำนวนจำกัดแต มีเท่ียวบินจำนวนมาก ทอท. จึงจำเปOนต>องบริหารจัดการ
เท่ียวบินอย างมีระบบ โดยหากมีการยกเลิกเท่ียวบินในตารางเท่ียวบินใดแล>ว ทอท. จะดำเนินการให>เท่ียวบิน      
เช าเหมาลำ (Charter Flight) มาใช>บริการในตารางเท่ียวบินดังกล าวแทน 
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นายปรัชญา เตียวเจริญ   (ผู>ถือหุ>น) กล าวชื่นชมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�และการเผยแพร 
ข>อมูลทางเว็บไซต�ของ ทอท. ท่ีมีการนำเสนอข>อมูลอย างละเอียดและครบถ>วน และขอกล าวชื่นชมท่ีคณะผู>บริหาร
ของ ทอท. ได>เข>าร วมงาน Opportunity Day (บริษัทจดทะเบียนพบผู>ลงทุน) ท่ีได>มีการจัดงานข้ึนในปKท่ีผ านมา 
และเสนอแนะให>คณะผู>บริหารควรเข>าร วมงาน Opportunity Day ทุกปK จากนั้น ได>สอบถามเก่ียวกับความคืบหน>า
ปQจจุบันของธุรกิจศูนย�ตรวจสอบสินค>าเพ่ือการส งออก (Preshipment Inspection Center) ท่ีเปOนช องทาง          
หารายได>เพ่ิมเติมของ ทอท. และขอสอบถามถึงสถานะและการหารายได>ผ านแอปพลิเคชันของ ทอท. และ    
ประการสุดท>าย สอบถามเก่ียวกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมในปKนี้ 

กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามเก่ียวกับความคืบหน>าของธุรกิจศูนย�ตรวจสอบสินค>า
เพ่ือการส งออกว า ปQจจุบันธุรกิจอยู ในระหว างการหาผู>ร วมลงทุน ซ่ึงในขณะนี้ ทอท. ได>มีการประสานงานกับ                
สภาหอการค>าแห งประเทศไทย โดยสภาหอการค>าแห งประเทศไทยได>มีการเสนอชื่อกิจการค>าร วม (Consortium) 
เพ่ือให>มาร วมลงทุนกับ ทอท. ซ่ึงคาดว าน าจะจัดต้ังบริษัทย อยได>สำเร็จในช วงระหว างเดือนกุมภาพันธ�ถึงเดือน
มีนาคม และคาดว าในอีกประมาณ 8-9 เดือนถัดไป หรือในช วงสิ้นปKงบประมาณ บริษัทย อยดังกล าวน าจะสามารถ
เริ่มประกอบธุรกิจได>อย างเต็มท่ี และตอบข>อซักถามในเรื่องแอปพลิเคชันของ ทอท. ว าแอปพลิเคชันดังกล าว                
ได>มีการเปMดใช>งานเม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ านมา และปQจจุบันแบ งการใช>งานออกเปOน 2 ฟQงก�ชัน โดยหนึ่งในฟQงก�ชันนั้น   
จะเปOนส วนของการให>บริการ เช น การให>บริการนำทางด>วยแผนท่ีและการ�ตูนแอนิเมชัน (Augmented Reality) 
เปOนต>น ปQจจุบันมีผู>ดาวน�โหลดแอปพลิเคชันกว า 100,000 ราย และคาดว าจะมีจำนวนผู>ดาวน�โหลดประมาณ 
400,000 ถึง 500,000 ราย ในช วงหนึ่งถึงสองไตรมาสถัดไป สำหรับการหารายได>จากแอปพลิเคชันดังกล าว             
อยู ในระหว างการหารือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เก่ียวกับสำนักงานหักบัญชี (Clearing House)                 
ซ่ึงในสัปดาห�ท่ีผ านมา ทอท. ได>ร วมลงนามในข>อตกลงความร วมมือ (Memorandum of Understanding (MOU)) 
ทางด>านการเงินและการคืนภาษีมูลค าเพ่ิมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคาดว าแอปพลิเคชันดังกล าว              
จะเริ่มมีรายได>อย างเปOนรูปธรรมต้ังแต ไตรมาสท่ี 2 ของปKงบประมาณ 2563 เปOนต>นไป จากนั้น ชี้แจงต อท่ีประชุม
เก่ียวกับการคาดการณ�การเติบโตทางธุรกิจของ ทอท. ว า ในปK 2563 คาดว าจะมีจำนวนผู>โดยสารเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร>อยละ 3-5 และคาดว าตารางเท่ียวบินฤดูหนาว (Winter Schedule) จะเต็มและเท่ียวบินระหว างประเทศจะมี
จำนวนมากกว าเท่ียวบินภายในประเทศ อย างไรก็ดี สำหรับช วงตารางเท่ียวบินฤดูร>อน (Summer Schedule)     
คาดว าจะมีจำนวนผู>โดยสารลดลงและตารางเท่ียวบินจะไม เต็มเหมือนกับกรณีของตารางเท่ียวบินฤดูหนาว 

นายสุรวิทย( กรุณา (ผู>ถือหุ>น) สอบถามว า ทอท. มีมาตรการการปkองกันการระบาดของไวรัส         
โคโรนา ซ่ึงมีจุดเริ่มต>นการระบาดท่ีเมืองอู ฮ่ัน ประเทศจีนอย างไร และ ทอท. จะมีแนวทางในการบริหารจัดการและ
บริหารความเสี่ยงอย างไร เนื่องจากประเทศไทยมีนักท องเท่ียวชาวจีนเปOนจำนวนมากและสถานการณ�อาจมีความ
รุนแรงมากข้ึน ซ่ึงตนเห็นว า ทอท. ควรมีการขยายฐานผู>โดยสารให>หลากหลายข้ึนเพ่ือเปOนการกระจายความเสี่ยง              
ในเบ้ืองต>น สำหรับการจ ายเงินโบนัสพนักงานของ ทอท. นั้น ตนเห็นว าพนักงาน ทอท. ควรได>รับเงินโบนัสไม เกิน               
5 เดือน เนื่องจากลักษณะการทำงานของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนั้นมีความแตกต างกัน จึงไม สามารถนำมา
เปรียบเทียบกันได> 
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กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามว า มาตรการปkองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา                
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปOนหน วยงานผู>รับผิดชอบและทำหน>าท่ีควบคุมและออกมาตรการปkองกัน
ต างๆ ทอท. ในฐานะผู>ปฏิบัติงานจะต>องปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ของ ทอท. จำเปOนต>องได>รับการประกาศจากหน วยงานดังกล าวก อน แต อย างไรก็ดี 
ขณะนี้ ทอท. ได>มีการทำงานร วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย างใกล>ชิด สำหรับมาตรการปkองกันและควบคุมโรค
ระบาดนั้น ทอท. ได>ปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Standard Operating Procedures (SOP)) ซ่ึงเปOน
มาตรฐานเดียวกับท่ีใช>ในช วงท่ีเกิดเหตุการณ�การระบาดของไข>หวัดนกและโรคเมอร�ส สำหรับผลกระทบทางการเงิน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ทอท. ได>ดำเนินการให>เท่ียวบินเช าเหมาลำ (Charter Flight) มาใช>บริการแทนเท่ียวบินจากประเทศ
จีนท่ีถูกยกเลิก รวมถึงได>นำมาตรการต างๆ มาใช>ในการบริหารจัดการ เช น การลดค าธรรมเนียมในการข้ึน-ลง        
อากาศยาน (Landing Fee) เปOนต>น จากนั้น ได>ชี้แจงเก่ียวกับเงินโบนัสพนักงานว า ทอท. คำนึงถึงประโยชน�                 
ตอบแทนผู>ถือหุ>นก อนเปOนลำดับแรก โดยปKท่ีผ านมา ทอท. มีกำไรเท าเดิม แต คณะกรรมการเลือกท่ีจะลดการจ าย
โบนัสพนักงาน เพ่ือให>ผู>ถือหุ>นได>รับเงินปQนผลในอัตราเดิม ซ่ึงในปKท่ีผ านมา ทอท. ได>ลดการจ ายเงินโบนัสพนักงาน
จาก 7.75 เดือน เหลือ 7.25 เดือน ท้ังท่ีในรอบปKท่ีผ านมา พนักงาน ทอท. ทุกคนได>ทำงานหนักกันมาตลอด
เนื่องจากมีผู>มาใช>บริการเพ่ิมข้ึน และทุกคนก็เปOนส วนสำคัญท่ีทำให> ทอท. มีผลประกอบการท่ีดี  

นายโอภาส พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กล าวขอบคุณกรรมการผู>อำนวยการใหญ ท่ีได>ชี้แจงต อท่ีประชุม
เก่ียวกับโบนัสของพนักงาน และกล าวขอความเห็นใจจากผู>ถือหุ>น เนื่องจากพนักงาน ทอท. ทุกคน ต>องปฏิบัติงาน 
ให>ได>มาตรฐานและอยู ภายใต>กฎระเบียบและข>อบังคับขององค�การการบินพลเรือนระหว างประเทศ (The 
International Civil Aviation Organization (ICAO)) นอกจากนี้ การทำงานของพนักงานทอท. ยังอยู ภายใต>                  
การประเมินผลของบริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด อีกด>วย 

นายนริศ สุขเลิศ (ผู>ถือหุ>น) สอบถามว า ทอท. จะสามารถเข>าไปดำเนินการบริหารจัดการ                       
ในท าอากาศยานนานาชาติอู ตะเภาได>หรือไม  

ประธานฯ ตอบข>อซักถามว า การบริหารจัดการท าอากาศยานนานาชาติอู ตะเภานั้น อยู ภายใต> 
โครงการประมูลคัดเลือกภาคเอกชนมาลงทุน ซ่ึง ทอท. ไม ได>เข>าร วมประมูลดังกล าว อย างไรก็ตาม ทอท. วางแผน
จะขยายอาคารผู>โดยสารท าอากาศยานสุวรรณภูมิไปทางด>านทิศเหนือ ซ่ึงคาดว าจะสามารถรองรับผู>โดยสารส วนเกิน
ได>เพียงพอ นอกจากนั้น ทอท. มีแผนท่ีจะพัฒนาท าอากาศยานภูมิภาคด>านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังมีท าอากาศยานท่ีเปMดให>ใช>บริการน>อยกว าภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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  กรรมการผู�อำนวยการใหญ! ชี้แจงว า ทอท. จะมีการจัดโครงการนำผู>ถือหุ>นเยี่ยมชมกิจการ            
ท าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 100 ท าน ในวันศุกร�ท่ี 24 เมษายน 2563 ซ่ึงรายละเอียดการสมัครเข>าร วมโครงการฯ      
ได>แจ>งให>ท านผู>ถือหุ>นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ในครั้งนี้แล>ว ผู>ถือหุ>นท่ีสนใจ                    
เข>าร วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดและส งใบสมัครได>ท่ีจุดรับใบสมัครโครงการฯ บริเวณด>านหน>าห>องประชุมนี้ 
ซ่ึงวันนี้เปOนวันสุดท>ายในการรับสมัคร  

ประธานฯ กล าวขอบคุณผู>ถือหุ>นทุกท านท่ีได>เข>าร วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณท่ีปรึกษา
กฎหมาย ผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ นดิน และผู>ถือหุ>นท่ีกรุณาเปOนสักขีพยานในการประชุม และ            
หากผู>ถือหุ>นท านใดมีคำถามเก่ียวกับ ทอท. ก็ยังสามารถซักถามได>หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต อไปท่ี                      
ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� โทรศัพท� 0-2535-5900 หรือท่ี E-mail: aotir@airportthai.co.th และกล าวปMดประชุม 

ปKดประชุมเวลา 16.35 น. 
สรุปจำนวนผู>ถือหุ>นท่ีมาประชุมด>วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้                      

รวมท้ังสิ้น 5,062 ราย นับจำนวนหุ>นรวมกันได>ท้ังสิ้น 12,596,225,484 หุ>น คิดเปOนร>อยละ 88.1736 ของ                 
จำนวนหุ>นท่ีจำหน ายได>แล>วท้ังหมด โดย ทอท. ได>ตรวจนับคะแนนเสียงเปOนท่ีเรียบร>อยแล>ว 

 
 

      ประธานในท่ีประชุม 
(นายประสงค� พูนธเนศ)  

 
 
      เลขานุการบริษัท 

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)  
 


