
คำถามของผูถือหุนท่ีสงผานชองทาง Q&A และไมไดตอบในท่ีประชุมเนื่องจากขอจำกัดดานเวลา 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 

นายปยะพงษ ประสาททอง (ผูถือหุน) 

1.  ทอท. มีแผนจะรับโอนกิจการทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จากกองทัพเรอื และทาอากาศยาน

ตางจังหวัดจากกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เขามาดูแลภายในกำกับการดูแลของ ทอท. หรือไม 

คำช้ีแจง  ทอท. ไมมีแผนจะรับโอนกิจการทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา สำหรับทาอากาศยาน 

ตางจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทาอากาศยานนั้น ในการประชุมหารือรวมกันระหวางกระทรวงคมนาคม 

กรมทาอากาศยาน และ ทอท. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการให ทอท. บริหารจัดการทาอากาศยาน    

ในความรับผิดชอบของกรมทาอากาศยานท้ัง 3 แหง ประกอบดวย ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ทาอากาศยาน

นานาชาติกระบ่ี และทาอากาศยานบุรรีัมย ท่ีประชุมมมีติให ทอท. เชาบริหารทาอากาศยานท้ัง 3 แหงจากกรมทา

อากาศยาน เนื่องจากการให ทอท. บริหารทาอากาศยานดังกลาวจะชวยลดภาระดานงบประมาณของภาครัฐ และ            

ทำใหเกิดความคลองตัวในการกำกับดูแลและพัฒนา   ทาอากาศยาน รวมทั้งยังสามารถชวยในการจัดสรรเวลาการบิน

รวมกันระหวางทาอากาศยาน ซึ่งจะชวยใหการใชประโยชนหวงอากาศ (Air Space) ของประเทศในภาพรวม                  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบัน ทอท. และกรมทาอากาศยานอยูระหวางการหารือความชัดเจนในแนวทางการให 

ทอท. บริหารจัดการทาอากาศยานท้ัง 3 แหง  

  2. อาคารผูโดยสารภายในประเทศหลังเกา และอาคารคลังสินคาหลังเกาของทาอากาศยานดอนเมือง

ท่ีอยูตรงขามสถานีรถไฟฟาดอนเมือง(รถไฟฟาสายสีแดง) จะใชประโยชนหรอืไม เนื่องจากไมไดใชประโยชนมาตั้งแต

หลังน้ำทวมใหญในป 2554 และอนาคตจะมีแผนใชประโยชน ของอาคารดังกลาวหรือไม 

คำช้ีแจง  ตามแผนแมบททาอากาศยานดอนเมือง ทอท. ไดกำหนดการใชงานพื้นท่ีทั้งสองแหงไวดังนี้ 

1) พื้นที่บริเวณอาคารผูโดยสารภายในประเทศหลังเกา และอาคารเทยีบเครื่องบิน 6 นั้น 

ทอท. จะดำเนินการรื้อถอน และนำพื้นที่มากอสรางอาคาร ผูโดยสารอาคาร 3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบริการใหเหมาะสม

กับพฤติกรรมของผูโดยสารในปจจุบัน โดยอาคารดังกลาวจะรองรับการใหบริการผูโดยสารระหวางประเทศ ทั้งน้ี 

อาคารผูโดยสารอาคาร 3 จะสามารถรองรับการติดตั้งระบบตางๆ ท่ีสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวก             

และเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือลดระยะเวลาในขั้นตอนตางๆของผูโดยสาร โดยแนวคิดของระบบเทคโนโลยีที่คาดวา                    

จะนำมาใชงาน อาทิ การปรับเปลี่ยนจากรูปแบบ Manual เปนแบบ Automate การสื่อสารและการใหขอมูล                   

แกผูโดยสารผานทางระบบ Application ของ ทอท. สำหรับอาคารผูโดยสาร 1 น้ัน ทอท. จะดำเนินการปรับปรุง              

ใหอยูในสภาพใหม และใหรองรับผูโดยสารภายในประเทศรวมกับอาคารผูโดยสารอาคาร 2 
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2) พื้นที่บริเวณอาคารคลังสินคา 1-4  ซึ่งปจจุบันคลังสินคา 1 ใหบริการสินคา

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ และพื้นท่ีบางสวนของอาคารคลังสินคา 2  เปนพื้นที่สำนักงานสำหรบัหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในการดำเนนิการคลังสินคา อาทิ กรมศุลกากร บริษัทตวัแทนขนสงสินคา สำหรับคลังสินคา 3 และ 4 ไมได

เปดใชงาน ทั้งน้ี ตามแผนแมบททาอากาศยานดอนเมือง  ในอนาคตจะมีการใชงานคลังสินคา 1 และ 2 สำหรบัขนสง

สินคา โดยจัดสรรพื้นที่ใหบริการคลังสินคา 1 รองรับการขนสงสินคาระหวางประเทศ และคลังสนิคา 2 รองรับการขนสง

สินคาภายในประเทศ สำหรับคลังสินคา 3 น้ัน ทอท. กำหนดใหเปนพ้ืนที่สำหรับกิจกรรมศูนยซอมบำรุงอากาศยาน 

(MRO) สำหรับคลังสินคา 4 นั้น กำหนดใหเปนพ้ืนที่บริการนอกเขตการบิน โดยกอสรางเปนอาคารจอดรถยนตพรอม

พ้ืนท่ีใหบริการเพื่อสนับสนนุกิจกรรมการใหบริการผูโดยสาร ทั้งนี้อาคารดังกลาวยังสามารถเชื่อมตอไปยังสถานี     

การเคหะของโครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสีแดง 

  นายโอภาส พุมพฤกษ (ผูถือหุน)   

1. การพิจารณาความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือผูประกอบการของกลุมบรษิัท คิง เพาเวอร  

ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

   คำชี้แจง  การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหจำนวนผูโดยสารที่มาใชบริการ ณ ทาอากาศยาน

ของ ทอท. โดยรวมลดลงอยางตอเน่ือง ทำใหผูประกอบการและสายการบินกวา 1,000 สัญญา มีรายไดลดลง                  

ในขณะที่ตองรับภาระจากคาใชจายตางๆ ดังน้ัน ทอท. ในฐานะรัฐพาณิชยจึงไดออกมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ

ของ สายการบินและผูประกอบการจากการลดลงของจำนวนผูโดยสาร และสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ                 

โดย ทอท. ไดกำหนดมาตรการใหความชวยเหลือสายการบินและผูประกอบการตามที่ไดรับการรองขอ และ                    

มีการพิจารณาใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา 

              มาตรการใหความชวยเหลือสายการบินและผูประกอบการทั้งหมด ทอท. ไดพิจารณาอยางรอบคอบ 

โดยคำนึงถึงปจจัยหลายๆ ดานประกอบกัน อยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน รวมทั้งไดพิจารณาถึงผลประโยชน

ของผูถือหุนเปนสำคัญ และหากสถานการณตางๆ กลับเขาสูสภาวะปกติ จะทำใหองคกรสามารถดำเนินงานไปไดอยาง

ตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก สงผลดีตอการดำเนินงานของ ทอท. และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

2. ตามที่ ทอท. รวมลงทุนกับบริษัทเอกชนและมีการจัดตั้งบริษัทตางๆ ไดแก (ก) บรษิัท บริการ 

ภาคพ้ืนทางอากาศยานไทย จำกัด (ข) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด และ (ค) บริษัท โรงแรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด จึงอยากทราบถึงผลประกอบการ ระยะคุมทุน ความโปรงใส รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงานของทั้ง 3 บริษัท 

   คำช้ีแจง   

(ก) บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จำกัด (บพท.)                              

ในปงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) บพท. มีกำไรสุทธิ 39.82 ลานบาท  

ในขณะที่ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) บพท. มีขาดทุนสุทธิ 60.23 ลานบาท เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อยางไรก็ตาม บพท. มีแผนขยายโอกาสทางธุรกิจในการใหบริการภาคพ้ืน 

โดยไดรบัอนุมัติสัญญาสัมปทานการประกอบกิจการ ณ ทาอากาศยานภูเก็ต เบื้องตนเปนระยะเวลา 12 ป โดยจะเริ่ม
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ประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2563  เปนตนไป ซึ่งจะเปนการเพ่ิมฐานลูกคาจากทั้งสายการบินในกลุมที่ไมมีการ

ใหบรกิารภาคพื้นของตนเองและกลุมลูกคาสายการบินประเภทชารเตอรไฟลทและกลุมไพรเวทเจ็ท 

(ข) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ทอท. รวมกับบริษัทเอกชน ไดดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง                

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการดานการรักษาความ

ปลอดภัย ณ ทาอากาศยานท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ทอท.  

ความคืบหนาลาสุด บรท. ไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรดำเนินงานเพื่อใหเปนไปตามสัญญา 

จางเหมาเอกชนใหบริการรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท., เขตปลอดอากร            

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานใหญ ทอท. เรียบรอยแลว แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ               

โรคโควิด-19 ทำให บรท. มีขอขัดของในเรื่องการจัดฝกอบรมพนักงาน และการขาดแคลนกำลังพล จากเหตดุังกลาว 

แผนพัฒนาขยายธุรกิจจึงมีการปรับขยายกรอบระยะเวลาออกไปถึงเดือนเมษายน 2564  ทั้งนี้ การพิจารณาขยาย

ธุรกิจ ณ ทาอากาศยานในความรบัผิดชอบของ ทอท. กลุมลูกคาบรเิวณเขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และสายการบิน อยูในระหวางนำเสนอคณะกรรมการ บรท. เพ่ือพิจารณา 

(ค) บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) 

ในปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) รทส. มีกำไรสุทธิ 8.12 ลานบาท  

ลดลงรอยละ 93.35 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19          

สงผลใหจำนวนผูโดยสาร และจำนวนเที่ยวบินของสายการบินตางๆ ลดลงเปนอยางมาก เกิดผลกระทบทางลบ                  

กับบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร รวมทั้งมีสถานที่ตั้งใกลกับสนามบิน รายไดสวนใหญ

เกิดจากกลุมลูกคาประเภทนักทองเท่ียว นักธุรกิจ กรุปทัวร และลูกเรือ ฯลฯ ที่มาใชบริการหองพัก และภัตตาคาร 

รวมถึงการใหบริการจัดเลี้ยง การจัดประชุมสัมมนา และอื่นๆ ซึ่งลูกคากลุมดังกลาวไดขอยกเลิกการจองหองพัก

จำนวนมาก อีกทั้งไดหยุดกิจกรรมทางธุรกิจโดยไมมีการจัดเลี้ยงหรืองานประชุม รวมถึงรานอาหารหยุดใหบริการ                

จึงสงผลใหรายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารของ รทส. ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับปกอนหนา 

  3. ทอท. มีนโยบายในการลงทุนในโครงการรวมลงทุนบริหารโรงซอมอากาศยานกับบริษัทเอกชน

หรือไม เนื่องจาก ทอท. ไมมีความชำนาญในดานนี้ อีกทั้ง ทอท. ยังตองบริหารตนทุนในปจจุบันและอนาคต                   

หากมีการลงทุนดังกลาว จะเปนความเสี่ยงหรือไม ทอท. จะกูเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศหรือในประเทศ                 

ในการลงทุน และนักลงทุนตองเสี่ยงตอการลงทุนเปนระยะเวลาเทาใด 

คำช้ีแจง  ทอท. ไดรวมทุนกับกลุมบริษัทเอกชนเพื่อจัดตั้งบริษัท ฟอรท เอ็มอารโอ เซอรวิส จำกัด                

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563  โดยมีกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการศูนยซอมบำรุงอากาศยานที่ใหญที่สุดในยุโรป                 

และตะวันออกกลาง ไดใบรับรองจากองคการความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) และสำนักงาน

บริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)  โดยกลุมบริษัทดังกลาวถือหุนรอยละ 75 และ ทอท. ถือหุนรอยละ 25 

วัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการศูนยซอมบำรุงอากาศยานแบบครบวงจรในลักษณะ Common Use มีขีดความสามารถ 

(Capability) รองรับอากาศยานที่จะซอมบำรุงสำหรับอากาศยานเชิงพาณิชย (Commercial Aircraft) และอากาศยาน 
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สวนบุคล (General Aircraft)  ซึ่งเปนไปตามการอนุมัติใบอนุญาตรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

และไดรับสิทธิจาก ทอท. ในการประกอบกิจการศูนยซอมบำรุงอากาศยาน (MRO) ณ ทาอากาศยานดอนเมือง               

อายุสัญญา 15 ป โดยมีแผนที่จะเปดใหบริการประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 

4. ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทอท. ควรที่จะพิจารณาชะลอการลงทนุ 

หรือไม และ ทอท. จะดำเนินการสรรหาลูกคาจากสายการบินตางๆ ไดมากนอยเพียงใด เนื่องจาก การลงทุนมีความ

เสี่ยงสูง และไมสามารถทราบไดแนชัดวาจะคืนทุนเมื่อใด 

คำช้ีแจง  ทอท. ยังคงดำเนินงานในโครงการพัฒนาทาอากาศยานท้ัง 6 แหงตามแผนงานเดิม                  

ท่ีกำหนดไว เพ่ือรองรับการเติบโตของผูโดยสารในอนาคต เนื่องจากปจจุบันมีการผลิตและฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 

ในหลายประเทศแลว จึงประเมินวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลายในปลายป 2565 ประกอบกับโครงการ

พัฒนาทาอากาศยานแตละโครงการใชเวลากอสรางประมาณ 5 ป ดังนั้น การชะลอโครงการออกไปจะทำให ทอท. 

สูญเสียรายได เนื่องจากความไมพรอมในการรองรับการกลับมาของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ แผนงานลงทนุเปน

ลักษณะของการทยอยลงทุนที่ชัดเจนเปนรายป ทั้งน้ี ปจจุบัน ทอท. ยังมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนได  

  5. ความคืบหนาของคดีความหางสรรพสินคา เซ็นทรัล วิลเลจ 

คำช้ีแจง  ทอท. ไดรับคำสั่งศาลปกครองกลาง เรียกให ทอท. ทำคำใหการแกฟองคดีของผูฟองคดี              

ท่ีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1914/2562 เม่ือวันที ่2 กันยายน 2562 ในคดีที่ผูฟองคดี               

ยื่นฟอง ทอท. เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอำนาจ                

ตามกฎหมาย ทำใหผูฟองคดีไดรบัความเสียหาย และผูฟองคดีเรียกรองคาเสียหายจำนวน 150,091,879.45 บาท 

พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปของตนเงินดังกลาว โดยเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทอท. สงเรื่องใหสำนักงาน                  

คดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาแกตางคดีใหแก ทอท. และเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562                   

พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ไดย่ืนคำใหการเปนท่ีเรียบรอยแลว คดีอยูระหวาง               

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

  นายสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน)  

1. จากรายงานของผูสอบบัญชีมีการกลาวถึงหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีความฟองรองและ               

ขอพิพาท จึงขอทราบถึงระยะเวลาและผลของคดีลาสุด และคาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับคดีความของ ทอท. 

คำช้ีแจง  ระยะเวลาในการดำเนินคดีนั้น ไมอาจกำหนดระยะเวลาแนนอนในการดำเนินคดีได              

ขึ้นอยูกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลและขอเท็จจริงในแตละคดีวามีความซับซอน หรอืมีจำนวน

พยานหลักฐานที่ตองนำสืบขอเท็จจริงตอศาลเพียงใด อีกทั้งเมื่อคดีถึงที่สุดก็จะเขาสูข้ันตอนการบังคับคดีภายหลัง    

คดีถึงที่สุด ซึ่งไมอาจกำหนดระยะเวลาไดแนนอนเชนกัน ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการสืบหาทรพัยสิน ระยะเวลา                

การบังคับคดีลูกหนี้ และระยะเวลาการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้ 
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  สำหรับคาใชจายในการดำเนินคดีของ ทอท. น้ัน ขั้นตอนการดำเนินคดีของ ทอท. จะเสนอขอพิพาท

ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเปนผูรับมอบอำนาจในการดำเนินการวาตางและแกตางคดีใหกับ ทอท. โดยสำนักงาน

อัยการสูงสุดจะเปนผูแจงคาใชจายในการดำเนินคดี ซึ่งข้ึนอยูกับประเภทลักษณะของแตละคดี และจำนวนทุนทรพัยที่

เรียกรอง ซึ่งคาธรรมเนียมศาลเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   

2. เนื่องจากงบกระแสเงินสดและเงินสดสุทธิในการดำเนินงานลดลงเปนจำนวนมาก จึงอยากทราบวา 

ทอท. จะมีวิธีการดำเนินงานอยางไร 

คำช้ีแจง  สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 

เปนอยางมาก โดย ณ สิ้นปงบประมาณ 2563 เงนิสดและเงินลงทุนชั่วคราวของ ทอท. ลดลงเหลือ 43,558 ลานบาท 

แตยังเพียงพอตอการดำเนินงานสำหรับปงบประมาณ 2564  อยางไรก็ตาม ทอท. มีนโยบายปรับลดคาใชจายของ 

ทอท. ซึ่งไดเริ่มดำเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา โดยปรับลดคาใชจายรวมถึงงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติแลว

ลงรอยละ 30  เชน งบประมาณในการจางแรงงานภายนอก ทอท. ไดปรับลดใหมสีัดสวนที่เหมาะสมสอดคลองกับ

ปริมาณงานของ ทอท. ที่ตองดำเนินการในสภาวะปจจุบัน รวมทั้งปรับลดงบลงทุนที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวนที่ตอง

ดำเนนิการใหชะลอออกไปกอน  

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน (ผูถือหุน) ขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองการบิน  

(Airport Investment Project) ผานเว็บไซตของ ทอท. หรือจัดสงใหแกผูถือหุน 

คำช้ีแจง  ทอท. จะดำเนินการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ Airport Investment Project ผานเว็บไซต 

ของ ทอท. ใหตอไป 

 

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


