
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (E-Meeting) 

วันศุกรที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

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

 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสราวุธ  เบญจกุล ประธานกรรมการ  

2. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

3. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 

4. นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการธรรมาภิบาล  

5.   นายธานินทร ผะเอม    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  กรรมการธรรมาภิบาล 

6. พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

7. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ 

8. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นางณัฐฏจารี อนันตศิลป กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการกำหนดคาตอบแทน 

10. นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

11. นางสาวพัดชา  พงศกีรติยุต กรรมการอิสระ 

12.  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผูอำนวยการใหญ  

 เลขานุการคณะกรรมการ  

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสมบูรณ นอยน้ำคำ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (สายงานบัญชีและ

การเงิน) และปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน 

(CFO) 

2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท 
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3. ผูแทนจากบริษัท คอมพาสลอว จำกัด 

นายธิติ กำเหนิดดี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

4. ผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงนิแผนดิน 

นายณรงค ภาณุสุวัฒน ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12 

นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชำนาญการพิเศษ 

นายนพดล ประทีปพรรณ นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชำนาญการ 

 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม ตามขอบังคับ                     

ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ของ ทอท. 

ในครั้งนี ้เนื่องจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม      

ในประเทศไทยไดขยายขอบเขตการแพรระบาดออกไปเปนวงกวางในหลายพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ  

ซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอรพอรต ที่ ทอท. จะใชเปนสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2563 ไดออกประกาศกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา โดยจำกัดจำนวนและรายละเอียดการเขารวม

ประชุมอยางเครงครัด รวมทั้งขอกำหนด คำสั่ง และประกาศตางๆ ที่เก่ียวของของภาครฐัซึ่งสงผลตอการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนของ ทอท. ซึ่ง ทอท. มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูถือหุน รวมถึงผูที่มี

สวนรวมในการจัดประชุมเปนอยางย่ิง ดังน้ัน ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารท่ี    

12 มกราคม 2564 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนรูปแบบและสถานท่ีในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2563 เปนรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) เทานั้น โดยดำเนินการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส             

ตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายที่เก่ียวของกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมใหญ 

(Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ ทอท. โดยไมมีการจัดการประชุม ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด บอลรูม 

โรงแรมโนโวเทล ทั้งน้ี รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เชน วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อ             

ผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 และสิทธิในการรับเงินปนผลใหคงเดิม

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

จากนั้น แจงวาไดเวลาเริ่มการประชุมตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงกลาว             

เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) และขอให นางสาวชนาลัย ฉายากุล 

เลขานุการบริษัท สรุปจำนวนผูถือหุนที่มาลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผูแทนสำนักงาน              

การตรวจเงินแผนดิน และผูบริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ 

ตอท่ีประชุม 

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงตอที่ประชุมวา การประชุมในวันนี้เปนการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ Inventech Connect โดยใชงานรวมกับระบบการประชุมทางไกล               

Cisco Webex ซึ่งเปนระบบที่ไดมาตรฐานสอดคลองตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไวในพระราชกำหนดวาดวย  
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การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 โดยผูเขารวมประชุมที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมจะตองยืนยันตัวตนเพ่ือขอรับชื่อผูใชงานและรหัสผาน (Username and Password) ตามวิธีการที่ ทอท. 

กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 และทำการลงทะเบียน 

โดยกดที่ปุม “ลงทะเบียนเขารวมประชุม” ซึ่งข้ันตอนน้ีจะถือวาผูถือหุนทำการลงทะเบียนเขารวมประชุมเรียบรอย 

และจำนวนหุนของผูถือหุนจะถูกนับเปนองคประชุม (รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการใชงานระบบประชุม                  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่ง ทอท. ไดแจงผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่                      

12 มกราคม 2564) 

ในการน้ี มีผูถือหุนท่ีลงทะเบียนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง จำนวน 38 ราย          

นับจำนวนหุนได 369,950 หุน และโดยการมอบฉันทะแทนผูถือหุนจำนวน 1,780 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้น 

12,749,013,092 หุน รวมผูถือหุนทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 1,818 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดที่มา        

ลงทะเบียน 12,749,383,042 หุน คิดเปนรอยละ 89.2458 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดท้ังหมด ซึ่งรวมกันไมนอยกวา 

หนึ่งในสามของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ ทอท. ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 27 

จากนั้น ไดกลาวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงนิ

แผนดิน และรองกรรมการผูอำนวยการใหญ (สายงานบัญชีและการเงนิ) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่บริหารดาน

การเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเขารวมการประชุมครั้งนี้จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด              

ท่ีเหลืออยู และไดกลาวแนะนำผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส ไดแก นายพิทย อุทัยสาง 

ผูอำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

เพื่อเปนการสงเสรมิการกำกับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผูถือหุน ทอท. ไดเปด     

โอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม              

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา ในระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563       

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของ ทอท. (www.airportthai.co.th)             

ซึ่งเมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดแจงความจำนงเสนอเรื่องดังกลาวมาแตอยางใด  

สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมท้ังสิ้น 8 วาระ     

ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ไดนำสงใหผูถือหุนทุกรายแลว โดย ทอท. ไดเผยแพร   

หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวขอ     

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และขอมูลที่นำเสนอในระหวางการประชุมจะมีการเผยแพร  

ผานการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดวย 

จากนั้น ไดอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ         

ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ดังตอไปนี้  

 
 ตามที ่ทอท. ไดรับหนังสอืแจงขอลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการจำนวน 1 คน ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยทอท. ไดแจงผานระบบสารสนเทศของ                 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมือ่วันที่ 21 มกราคม 2564 เรยีบรอยแลว 
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- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุน        

ท่ีตนถือ โดยนับ 1 หุน ตอ 1 เสียง  

-  สำหรบัผูถือหุนที่ประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ 

แบบ ข. ตองลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถ 

แบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ใหผูถือหุนเฉพาะที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผานระบบ 

E-Meeting เพ่ือนับคะแนนเสียงตอไป สำหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ไมจำเปนตองลงคะแนนเสียงผานระบบ E-Meeting  

-  ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได  

-  ในการนับคะแนนเสียง ทอท. จะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจาก

จำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง

ท่ีเห็นดวย 

-  สำหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ใหผูถือหุนลงคะแนน

เสียงผานระบบ E-Meeting ไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพ่ือนับคะแนนเสียง ท้ังนี้ จะมีการลงคะแนน 

สำหรับกรรมการแตละทานแยกกันไป สำหรับผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงใดๆ ผานระบบ E-Meeting จะถือวา

ลงคะแนนเสียงเห็นดวย  

-  มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน เวนแตเรื่องที่กฎหมายกำหนดเปนอยางอ่ืน กลาวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ซึ่งจะตองไดรบัการอนุมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในที่ประชุมฯ จะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนตอที่ประชุมเม่ือมีการนับ

คะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น 

-  ผูถือหุนจะตองอยูในวาระการประชุมดังกลาวจนจบวาระ และจะตองลงมติในแตละวาระ  

กอนที่จะมีการปดใหลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปดใหลงคะแนนเสียงเปนเวลา 2 นาที ในกรณีท่ีผูถือหุน         

ออกจากการประชุม (log-out) กอนที่จะปดการลงมติในวาระใดๆ ผูถือหุนจะไมถูกนับเปนองคประชุมในวาระ 

ดังกลาว และคะแนนเสียงของผูถือหุนจะไมถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อยางไรก็ตาม การออกจากการประชุม 

(log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไมตัดสิทธิของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะในการกลับเขารวมประชุม หรือลงมติในวาระตอไป  

สำหรับหลักเกณฑการถามคำถาม กอนลงมติในแตละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให

ผูเขารวมประชุมพิมพชื่อและนามสกุล สถานะเปนผูถือหุน/ผูรบัมอบฉันทะ ตามดวยคำถาม/หรือความคิดเห็น                    

ในชอง Q&A แลวกดสงคำถาม ซึ่ง ทอท. จะตอบคำถามในหองประชุมในวาระท่ีเก่ียวกับคำถามนั้น ในกรณีที่มีคำถาม               

ท่ีเก่ียวของในวาระนั้นๆ ถูกสงเขามาในระบบเปนจำนวนมาก ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถาม                

ตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไมสามารถตอบไดในระหวางการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด ทอท. จะ

พิจารณารวบรวมตอบและเปดเผยในรายงานการประชุมหรือผานเว็บไซตของ ทอท. ตอไป  
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ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมตองการสอบถามผานชองทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ใหกดที่สัญลักษณยกมือ (Raise hand) และทำการเปดกลองและไมโครโฟนไว จากนั้นเมื่อไดรับสัญญาณใหถามคำถาม 

ใหผูเขารวมประชุมแจงชื่อและนามสกุล และสถานะเปนผูถือหุน/ผูรบัมอบฉันทะ กอนถามคำถามทุกครั้ง ทอท.      

สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผูถือหุน/ผูรบัมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดวยภาพและ

เสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึง                   

ตัดสิทธิการเขารวมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกลาวไมสุภาพ ขมขู คุกคาม หมิ่นประมาท 

ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน รบกวนการประชุม หรือกอความเดือดรอนรำคาญใหกับ

ผูเขารวมประชุมรายอื่น 

กรณีผูถือหุนประสบปญหาการเขาระบบประชุมฯ ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัตติาม          

ขอปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ตามขอกำหนดท่ี ทอท. ไดแจงใหทราบ หรือติดตอเจาหนาที่ดูแลระบบตามหมายเลข

โทรศัพทท่ีแจงไวในเอกสาร คือ หมายเลข 0 2021 9121 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับ

การนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดใหมีผูกำกับการประชุมผูถือหุนท่ีเปนกลางเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนน

เสียงใหเปนไปอยางโปรงใส จึงขอเชิญ นายนิธิโรจน มาตรา ตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอว จำกัด ซึ่งเปนบริษัท      

ท่ีปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหนาที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถือหุน 

ใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคบัของบริษัท 

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 

 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ ทอท. ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 

24 มกราคม 2563 นั้น ทอท. ไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ไวในเว็บไซตของ ทอท. 

www.airportthai.co.th ในหัวขอการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวขอ Corporate Governance ตั้งแตวันที่                

6 กุมภาพันธ 2563 และไดนำสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ใหผูถือหุน โดยเปดโอกาสให               

ผูถือหุนแจงขอแกไขหรือขอทักทวงให ทอท. ทราบภายในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 นั้น มีผูถือหุนเสนอแนะใหปรับปรุง

ถอยคำซึ่ง ทอท. ไดพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมแลว และไมมีผูถือหุนรายใดเสนอแนะเพิ่มเตมิ จึงถือวา   

ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 สำหรับขอซักถาม ในเรื่องอื่นๆ ที่ไมเก่ียวเนื่องกับ

วาระการประชุม ทอท. จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามไดภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดใน

หนังสือเชิญประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563         

ใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ทอท. ไดสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน   

ในรอบป 2563 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำป 2563 ที่จัดสง  

ใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมลวงหนาแลว จากนั้น ขอใหที่ประชุมรับชมวีดิทัศนสรปุรายงาน       

ผลการดำเนินงานในรอบป 2563  

วีดิทัศนสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2563 มีเนื้อหาดังนี้ 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรอื ทอท. เปนผูดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดี

ระดับโลก โดยมุงเนนคุณภาพการใหบริการ คำนึงถึงความปลอดภัยและสรางรายไดอยางสมดุล มีทาอากาศยานใน

ความรับผิดชอบท้ังหมด 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม 

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานหาดใหญ  

ทอท. มีความมุงม่ันในการดำเนินธุรกิจทาอากาศยานใหมีความสมดลุ ทั้งในดานการใหบริการ     

และการสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดเสียทุกภาคสวน นอกจากนี้                

ทอท. ยังคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศและ                 

ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยไมหยุดพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการเพ่ิมรายไดใหสูงข้ึน               

อยางตอเนื่อง แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ ในชวงปกอนหนา ซึ่งธุรกิจการบินเริ่มมีสัญญาณปรับตัว

ลดลง ทอท. จึงไดพัฒนาธุรกิจเพ่ือขยายการดำเนินงานในธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเนื่องในรูปแบบบริษัทรวม โดยได             

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจใหบริการลานจอดอุปกรณภาคพื้น 

บริการผูโดยสารภาคพื้นและกิจการที่เก่ียวเนื่อง ณ ทาอากาศยานท่ีอยูในความรบัผิดชอบ และในปงบประมาณ 2563 

ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รกัษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด เพื่อยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ                  

การใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน สนับสนนุระบบการรักษาความปลอดภัย ดานกิจการการบิน               

ท่ียั่งยืนและการเปนศูนยกลางทางการบินของไทยในภูมิภาค  

นอกจากนี้ ทอท. ไดจัดตั้งบริษัท ทาอากาศยานไทย ทาฟา โอเปอรเรเตอร จำกัด เพ่ือบริหาร

โครงการจัดตั้งสถานที่เตรยีมสินคาเกษตรและสินคาเนาเสียงายผานชองทางพิเศษ หรือ PREMIUM PERISHABLE 

LANE ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา    

กอนสงออก Certified Hub เพ่ือชวยใหสินคาเกษตรของไทยคงคุณภาพและมีมาตรฐานครบทุกขอกำหนด        

ตามที่ประเทศปลายทางตั้งไว ลดปญหาการถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของเกษตรกรไทย อีกทั้งยังชวยลดอุปสรรค 

ทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) และยกระดับมาตรฐานเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรของไทย                    

ใหเทยีบเทากับการแขงขันในตลาดโลก รวมทั้งสงเสริมใหประเทศไทยเปนศนูยกลางการขนสงสินคาการเกษตร        

ของประเทศในกลุม กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคาดวาจะเปดใหบริการไดภายในป 2564  
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ทอท. รวมกับกรมธนารักษ กองทัพอากาศ และกรมทาอากาศยาน ไดพิจารณาดำเนินการแกไข 

ขอตกลงการใชประโยชนที่ราชพัสดใุหเปน 30 ป เพ่ือใหระยะเวลามีความตอเนื่องเพียงพอกับความตองการพิจารณา

รวมลงทุนของภาคเอกชนและเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทาอากาศยานทั้ง 6 แหง  โดยเรงรัดการพัฒนาที่

ราชพัสดุที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับกิจการอันเกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับกิจการทาอากาศยาน ประกอบดวย 10 กิจกรรม 

ไดแก โรงแรม การขนสงและโลจิสติกส สำนักงานและศูนยธุรกิจ รานคาและศูนยการคา การทองเที่ยวและ

นันทนาการ การประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ที่พักอาศัย การกีฬา การรักษาพยาบาล และกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มในอนาคต และในสวนของการพัฒนาใชประโยชนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย  723 ไร ซึ่งเปนของ ทอท. 

ไดมีเอกชนใหความสนใจลงทุนโครงการขนาดใหญแลว พรอมกันนี้ ทอท. ยังไดยกที่ดินบางสวนใหองคการบริหารสวน

ตำบลหนองปรือ นำไปสรางถนนสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง

แทจริง พรอมรองรับการพัฒนาเมอืงการบินที่จะเติบโตตอไป  

ทอท. ยังมุงมั่นพัฒนาสรางสรรคการเปน AOT DIGITAL LIFE ชีวิตอัจฉริยะในยุค 5G อยาง                  

เต็มรูปแบบที่ทุกอุปกรณเชื่อมตอกันอยางเปนเครือขายหรือ INTERNET OF THINGS โดยมีเปาหมายเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทาอากาศยาน โดยการนำ DIGITAL TECHNOLOGY เขามาใชในการดำเนินการ   

ผานโครงการ DIGITAL PLATFORM เพ่ือใหสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน และสามารถเปน   

เครื่องมือในการทำงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก DIGITAL AIRPORT, DIGITAL 

OPERATION,  DIGITAL OFFICE, DIGITAL CARGO แตขณะที่ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 ปริมาณเที่ยวบิน

และผูโดยสารยังคงเตบิโตตามปกติ โดยกลุมตลาดทองเท่ียวใหญๆ เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน และรัสเซีย 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดยีวกันของปกอนหนา อยางไรก็ตาม จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสที่สอง 

สงผลกระทบตอการเดินทางทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ทำใหธุรกิจการบินทั่วโลกตองหยุดชะงัก จากความ

รวมมือรวมใจของคนไทยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิตแบบ New Normal ชวยใหสถานการณในประเทศ             

ดีขึ้น โดยชวงปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผานมา เริ่มกลับมามีการเดินทางทางอากาศภายในประเทศอีกครั้ง                      

แตปริมาณการเดินทางไมสามารถกลับมามีระดับเดียวกับปกอนหนาได โดยปริมาณการจราจรทางอากาศ                       

ในปงบประมาณ 2563 ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. มีอัตราการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินรวม 515,185 

เที่ยวบิน ลดลงรอยละ 42.5 และผูโดยสารรวม 72.6 ลานคน ลดลงรอยละ 48.8 จากปงบประมาณกอนหนา สำหรับ              

การขนถายสินคาและไปรษณียภัณฑรวม 1.1 ลานตัน ลดลงรอยละ 26.5 โดยมีสายการบินใหบรกิารแบบประจำ               

รวม 130 สายการบิน และมีเสนทางบินแบบประจำ 212 จุดบินใน 55 ประเทศ จากภาพรวมประมาณการปริมาณ

ผูโดยสาร จนถึงป 2578 แสดงใหเห็นวา ทอท. มีปริมาณผูโดยสารเกินขีดความสามารถรองรับของทาอากาศยาน              

มีเพียงในชวงป 2563 -2564 ซึ่งการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณผูโดยสารลดลงและคาดการณวา                   

ในป 2566 ปรมิาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. จึงจะกลับมาอยูในระดับเดียวกับป 2562 ซึ่งปริมาณผูโดยสาร   

จะเกินขีดความสามารถอีกครั้ง  

ทอท. จึงพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสโดยใชชวงเวลานี้ในการเตรียมความพรอมดานโครงสราง            

ทาอากาศยานเพ่ือรองรับความตองการการเดินทางของผูโดยสารในภาพรวมใหไดมากกวา 100 ลานคนตอป        

เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ โดยดำเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยาน ไดแก โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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ระยะที่ 2 SAT-1 หรือ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการจราจรทางอากาศ             

ใหรองรับผูโดยสารไดจำนวน 60 ลานคนตอป และเพ่ิมการใหบรกิารหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร          

สำหรับเที่ยวบินระหวางประเทศอีก 28 หลุมจอด ปจจุบันโครงสรางอาคารดำเนินการแลวเสร็จ เหลือเพียง          

การดำเนินการดานงานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานภูมิทัศน และติดตั้งระบบภายใน, โครงการพัฒนา                 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ซึ่งไดเริ่มดำเนินโครงการกอสรางทางว่ิงเสนท่ี 3 คาดวาเมื่อแลวเสรจ็ในป 2567 

จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปรมิาณเที่ยวบินไดเปน 94 เที่ยวบินตอชั่วโมง, โครงการกอสรางสวนตอขยาย             

ดานทิศเหนือทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อกอสรางแลวเสรจ็จะเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสาร 

ไดเปน 90 ลานคนตอป, โครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะเริ่มดำเนินโครงการประมาณป 2564 

อยูระหวางทบทวนประมาณการผูโดยสารใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันควบคูไปกับการพิจารณาผลการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม, โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะที่ 1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ

ปริมาณผูโดยสารจากเดิม 8 ลานคนตอป เปน 16.5 ลานคนตอป และโครงการพัฒนาทาอากาศยานหาดใหญ                  

ระยะที่ 1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรบัปริมาณผูโดยสารจากเดิม 2.5 ลานคนตอป เปน 10.5 ลานคนตอป                         

ทอท. ใหความสำคัญในการดำเนินการดานการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเปนนโยบายให

พนักงานทุกระดบัถือปฏิบัติอยางบูรณาการทั่วทั้งองคกร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล ตลอดระยะเวลา                     

ท่ีผานมา ทอท. ยังมุงสรางวัฒนธรรมองคกรในดานธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยไดมอบนโยบายดานการปองกัน            

และตอตานการทุจริต มีประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ตลอดจนการงดรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด          

ในทุกโอกาส ทั้งน้ี เพ่ือใหความรู ปลูกฝงและสงเสริมใหบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส สุจริต เปนธรรม ตรวจสอบได และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับ            

กรอบการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามเปาหมายการเปนสนามบินที่เปนพลเมืองที่ดีของสังคม และเปนเพ่ือนบานที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมทาอากาศยานทุกแหงในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล  

ในปงบประมาณ 2563 ทอท. มีผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส               

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั โดยมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ A รางวัล

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ 2563 ในระดับดีเลิศ ซึ่งเปนระดับสูงสุดจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ทอท. ไดรบัรางวัล ASEAN ASSET CLASS AWARD ซึ่งเปนรางวัล

ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซยีนอีกดวย จากการทุมเทแรงกายแรงใจในการดำเนินงาน ทอท. ยังคงไดรับ

การประกาศใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวนโจนส (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ตอเนื่อง

เปนปที่ 2 ในระดับ DJSI World และตอเนื่องเปนปที่ 6 ในกลุม Emerging Market ประเภทกลุมอุตสาหกรรม

คมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และไดรับการคัดเลือกใหอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน ประจำป 2563 หรือ 

THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ตอเน่ืองเปนปที่ 6 รวมทั้งหุน ทอท. ยังไดรบัรางวัลหุนขวัญใจ

มหาชนกลุมบริการ ประจำป 2562 ติดตอกันเปนปที่ 4 จากการประเมินคาความนยิมของนักลงทุนที่มีตอหุนสามัญ

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สะทอนความเปนองคกรที่ใหความสำคัญในการพัฒนา

ธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล แมสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19               
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จะสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. แตจากการเตรียมการพัฒนาธุรกิจเพ่ือขยายการดำเนินการในธุรกิจหลัก 

และธุรกิจเก่ียวเนื่องในรูปแบบบริษัทรวมทุนที่มีความกาวหนา บัดนี้ ทอท. พรอมแลวสำหรับการเติบโตดวยกาวใหม   

ท่ีมั่นคง พรอมการสรางคุณคารวมกับสังคมอยางยั่งยืน  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการดำเนินงาน            

ในรอบป 2563  

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงตอที่ประชุมเก่ียวกับวิธีการถามคำถามหรือ  

แสดงความเห็นวา ขอใหผูถือหุนพิมพชื่อและนามสกุล สถานะเปนผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะ ตามดวยคำถาม และ/หรือ

ความคิดเห็นในชอง Q&A แลวกดสงคำถาม หรือหากตองการถามคำถามผานทาง VDO Conference ใหกดที่

สัญลักษณยกมือ (Raise hand) และทำการเปดกลองและไมโครโฟนของทานเมื่อไดรับสัญญาณใหถามคำถาม                 

ใหผูเขารวมประชุมแจงชื่อ นามสกุล และสถานะเปนผูถือหุน/ผูรบัมอบฉันทะกอนถามคำถามทุกครั้ง 

นายฐวิชวงศ ภัทราวีรไพศาล (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามผานทาง VDO Conference วา 

เนื่องจากทอท. เปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในสวนที่

เก่ียวของกับการทองเท่ียว จึงขอสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนของ ทอท. ในการรับมือกับสถานการณดังกลาว 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงวา ทอท. ตัดคาใชจายลง 2 ครั้ง คิดเปนจำนวนรอยละ 29       

ในครั้งแรก และรอยละ 9 ในคร้ังที่สอง ซึ่ง ทอท. ไมอาจตัดคาใชจายมากกวานี้ได เนื่องจากความจำเปนดานบุคคลากร   

ท่ีปฏิบัติงานในทาอากาศยานจะตองเปนไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ในสวนของ

รายได ทอท. ไดจัดตั้งบริษัทรวมจำนวน 3 บริษัท อีกทั้งยังมีการพัฒนาเมืองการบิน ซ่ึงในขณะนี้ ทอท. ไดรับความ

เห็นชอบในการขยายระยะเวลาการใชประโยชนขอตกลงการใชที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษแลว และอยูระหวาง

พิจารณาจัดทำบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางกรมธนารักษ กรมทาอากาศยาน และกองทัพอากาศ และจะจัดสรร

ผูประกอบการเขาพ้ืนที่ดังกลาวรวมถึงพ้ืนที่บริเวณตะวันออกของทาอากาศยานสุวรรณภูมิภายในไตรมาสที่ 2 ของ                  

ป 2564 ซึ่งคาดวาจะรับรูเปนรายไดในปถัดไป สวนในการพัฒนา Digital Platform ปจจุบันมีผูดาวนโหลด         

แอปพลิเคชันประมาณ 500,000 ราย และจะมีการขยายแอปพลิเคชันไปยังทาอากาศยานท่ีเปน Partner และ     

Sister Airports ทั้งหมด 13 แหง ซึ่งไดมีการหารือถึงเรื่องเคลยีริ่งเฮาส (Clearinghouse) และคุณภาพการใหบริการ 

ท่ีจะเชื่อมตอกัน ทั้งนี้ สำหรับกรณขีอง Digital Platform อาจตองรอใหภาคการทองเที่ยวฟนตัวกอนจึงจะสามารถ

ดำเนินการตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2563 ตามที่เสนอ 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงินประจำป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ประธานฯ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา งบการเงินประจำป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563       

ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน          

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2563 แลว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป 2563        
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ท่ี ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญชี้แจง

เก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563     

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในป 2563 ทอท. มีสินทรพัยรวม 173,558.57 

ลานบาท ลดลงรอยละ 12.51 มีหนี้สินรวม 30,526.90 ลานบาท ลดลงรอยละ 30.37 รายไดจากการขายหรือ       

การใหบริการ จำนวน 31,179.10 ลานบาท ลดลงรอยละ 50.34 กำไรสุทธิจำนวน 4,320.68 ลานบาท ลดลง        

รอยละ 82.74 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่            

30 กันยายน 2563 ซึ่งไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เก่ียวของกับงบการเงนิประจำป 2563    

และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำป 2563 สิ้นสุด                

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ท่ีผานการสอบทาน    

จากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ    

ทอท. แลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนท่ีมารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,748,395,472 99.9868 

ไมเห็นดวย 1,522,100 0.0119 

งดออกเสียง 152,101 0.0011 

บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 4 พจิารณาจัดสรรเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 2563 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญชี้แจงตอที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปนผล     

ของ ทอท. และการจัดสรรเงนิปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2563 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. 

กำหนดใหการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองตางๆ                     

ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทไดกำหนดไว  อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 

ความจำเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหจายเงินปนผลนั้น              

ใหนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัท             

มีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป ซึ่งเปนไปตาม

ขอบังคับของ ทอท. ขอ 68 และ 70 ผลการดำเนินงานประจำป 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได     
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ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 4,340,197,539 บาท  ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน       

ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.19 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,714,283,000 บาท หรือ                

คิดเปนรอยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปบัญชี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อ              

ผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 กำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 

และใหรับเงินปนผลภายใน 10 ป ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 2 จึงขอเสนอที่ประชุม       

ผูถือหุนเพ่ืออนุมัต ิ

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรเงินปนผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2563 

นายปยะพงษ ประสาททอง (ผูถือหุน) สอบถามผานทาง VDO Conference เก่ียวกับแนวโนมของ

ผลประกอบการของทอท. ในป 2564  

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชีแ้จงตอท่ีประชุมวา ในปงบประมาณ 2563 ทอท. ยังมีผลประกอบการที่ดี 

เนื่องจากในไตรมาสแรกยังไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหรายไดจาก                 

ไตรมาสแรกของป 2563 เพียงพอที่จะทำใหมีผลกำไรแมวาอีก 3 ไตรมาสถัดมาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณจึงมีความสำคัญตอรายได              

ท้ังปเปนอยางมาก แตเนื่องจากในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2564 ยังอยูในสถานการณของการแพรระบาด             

ของโรคโควิด-19 และยังมีขอจำกัดตอการเปดทำการบิน ดังนั้น จึงคาดวาผลประกอบการในปงบประมาณ 2564 

นาจะขาดทุน ทั้งนี้ ปจจัยที่จะสงผลให ทอท. สามารถมีกำไรนั้นขึ้นอยูกับความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนปองกัน

โรคโควิด-19 และการเปดนานฟาระหวางประเทศ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน) สอบถามผานชองทาง Q&A วาเงินปนผลที่จายในครั้งนี้       

เปนการจายจากผลประกอบการในปใด และจายในอัตราภาษีเทาไหร และการจายเงินปนผลในครั้งนี้ยังเหลือ      

อัตราภาษีในปอ่ืนๆ อีกหรือไม 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เงนิปนผลที่จายครั้งนี้จายจากผลประกอบการ 

ของปงบประมาณ 2563 หลังหักภาษีและเงินสำรองทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยจายภาษีในอัตรารอยละ 

20 และไมมีอัตราภาษีในปอื่น 

นายโอภาส พุมพฤกษ (ผูถือหุน) สอบถามผานทาง VDO Conference โดยไดขอบคุณการทำงาน   

ของผูบริหารและคณะกรรมการ และเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการในการงดจายโบนัสพนักงาน          

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากผูถือหุน พนักงานก็เปนอีกหนึ่งในผูมีสวนไดเสียขององคกร จึงขอใหพิจารณาการจาย       

เงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 30 และจายโบนัสใหแกพนักงานดวย  
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กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงวา ในระยะเวลาที่ผานมา ทอท. ไมเคยจายเงินปนผลต่ำกวา     

อัตรารอยละ 50 อยางไรก็ตาม หากจายเงินปนผลในอัตราที่สูงเกินไป ก็อาจสงผลใหการบริหารจัดการดานพนักงาน 

ไมมีความคลองตัว ดังนั้น ในการจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหุนและเงนิโบนัสใหแกพนักงานไดพิจารณาอยางรอบคอบ

และระมัดระวังเพ่ือใหการจัดสรรเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยจะตองคำนงึถึงการบริหารจัดการกระแส 

เงินสดเพ่ือรองรับการลงทุนในระยะยาวดวย 

ประธานฯ กลาววา เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเตมิจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ         

การจัดสรรเงนิปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2563 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงนิปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2563 ใหแกผูถือหุน           

ในอัตราหุนละ 0.19 บาท เปนเงนิทั้งสิ้น 2,714,283,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของ         

งบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563               

โดยกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 และใหรับเงนิปนผลภายใน 10 ป ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,750,346,912 99.9988 

ไมเห็นดวย 101 0.0000 

งดออกเสียง 150,000 0.0011 

บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญชี้แจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

กรรมการผูอำนวยการใหญ  ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคบัของ ทอท. ขอ 36 วรรคแรก 

กำหนดวา “ใหบริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท  มีจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกิน    

สิบหา (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน” และตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 39 กำหนดวา “ในการประชุม             

สามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการ            

ท่ีจะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม   

(1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการจับสลากกัน    

วาผูใดจะออกสวนปท่ีสามและปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง 

กรรมการที่ออกจากตำแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได” 
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระหนึ่งในสาม         

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบดวย    

(1) นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ  

 (2) นายธานินทร  ผะเอม 

 (3) พลอากาศเอก ภานุพงศ  เสยยงคะ 

 (4) นายกฤษณ  เสสะเวช 

 (5) นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ  

ทอท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยไดประกาศในเว็บไซตของ ทอท. 

รวมทั้งแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563      

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แตไมมีผูถือหุนรายใดแจงความจำนงในเรื่องดังกลาว  

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน        

ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของ ทอท. ตามองคประกอบของคณะกรรมการ 

ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรูที่จำเปน (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ     

วาระการดำรงตำแหนง และรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) 

เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทน

กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณสูง สามารถบริหารงานของ 

ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 

1. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

2. นายธานินทร ผะเอม กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

3. พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

4. นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

5. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
โดยพิจารณาใหกรรมการลำดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให    

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาดวย มีความเห็นวา คณะกรรมการ  

สรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหา  

อยางครบถวนแลว โดย ทอท. ไดนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรฐัมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรี 

วาดวยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและ
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บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเปนกรรมการ ทอท. ดังนี้  

 

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 

1. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

2. นายธานินทร ผะเอม กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

3. พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

4. นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

5. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ประธานฯ  ขอใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ใหผูถือหุนทราบ  

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงตอที่ประชุมวา การออกเสียงลงคะแนน          

ในวาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล จึงขอใหผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเสียงท้ังในกรณีท่ี

ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ผานระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปดใหลงคะแนนเสียง    

เปนเวลา 2 นาที   

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามที่เสนอ 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) นางสาวสุทธิรัตน รตันโชติ (กรรมการอิสระ) 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ                       

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,449,249,853 97.6371 

ไมเห็นดวย 301,016,513 2.3608 

งดออกเสียง 255,247 0.0020 

บัตรเสีย - - 

 

(2) นายธานินทร ผะเอม (กรรมการอิสระ)   

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,659,062,046 99.2826 

ไมเห็นดวย 91,297,283 0.7160 

งดออกเสียง 162,284 0.0012 

บัตรเสีย - - 
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(3) พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ (กรรมการอิสระ)      

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,679,308,425 99.4414 

ไมเห็นดวย 71,059,063 0.5573 

งดออกเสียง 154,125 0.0012 

บัตรเสีย - - 

 

(4) นายกฤษณ เสสะเวช (กรรมการอิสระ) 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,739,966,913 99.9172 

ไมเห็นดวย 10,404,700 0.0816 

งดออกเสียง 150,000 0.0011 

บัตรเสีย - - 

 

(5) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ (กรรมการอิสระ)      

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,682,700,151 99.4680 

ไมเห็นดวย 67,670,462 0.5307 

งดออกเสียง 151,000 0.0011 

บัตรเสีย - - 
หมายเหต ุ มติในวาระนี้ บุคคลซ่ึงไดรบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลำดบัลงมาเปนผูไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี     

หรือจะพึงเลอืกตั้งในครั้งนั้น  

 

วาระท่ี 6  พจิารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท.ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย ประจำป 2564 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปงบประมาณ 

2563 ตามท่ีคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท.         

ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญชี้แจงเก่ียวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท. ไดเห็นชอบขอเสนอ                  

ของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย   

ประจำป 2564 ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน              

ใชอยู รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. แลว เสนอใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจำปงบประมาณ 2564 ในอัตราเดียวกับคาตอบแทนกรรมการประจำปงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท. 

1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการไดรบัคาตอบแทน 2 เทา               

ของคาตอบแทนกรรมการ หากเปนกรรมการในระหวางเดอืนใหคำนวณตามสัดสวนของเดือน  

1.2 คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่

ประชุมไดรับเบี้ยประชุมเพ่ิมอีกรอยละ 25 โดยจายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา

จายเบี้ยประชุมไดเกินกวา 1 ครั้งตอเดือน แตตองไมเกิน 15 ครั้งตอป  

2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไมมีการประชุม คงใหไดรับ

คาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคำนวณตามสัดสวนของเดือน  

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นรอยละ 25  

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ อนุกรรมการ 

หรือผูทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดยอยอื่น ๆ  

2.2.1 คาเบ้ียประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 15,000 บาท  

2.2.2 ประธานในที่ประชุม ไดรับเบ้ียประชุมเพ่ิมอีกรอยละ 25 

2.3 การจายเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอย 

2.3.1 จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะกรรมการที่เขาประชุม รวมกันแลว     

ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน  

2.3.2 คาตอบแทนเหมาจายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหนับรวมเปน       

การจายคาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดยอยดวย 

3. วงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 18,000,000 บาท  

4. วงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2563  

 งดการจายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2563 เน่ืองจาก ทอท. ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหผลประกอบการลดลง              

เปนอยางมากไมเปนไปตามที่คาดการณไว ประกอบกับ ทอท. มีความจำเปนตองสำรองสภาพคลองไวสำหรับ                

การลงทุนในการพัฒนาทาอากาศยาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดานการขนสงทางอากาศในอนาคต 

ท้ังนี้ ไมมีสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ใหแกกรรมการ นอกจากคาตอบแทนขางตน 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เก่ียวของกับการพิจารณากำหนด

คาตอบแทนของกรรมการ  

นายสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน) สอบถามผานชองทาง Q&A วาจากผลการดำเนินงานที่     

ลดลงเปนอยางมาก จากเดิมที่ ทอท. เคยมีผลกำไรในป 2562 จำนวนประมาณ 25,000 ลานบาท และในป 2563            

มีผลกำไรลดลงเหลือจำนวนประมาณ 4,300 ลานบาท ทอท. จะมีการพิจารณาปรับลดคาตอบแทนกรรมการ                 

ใหสอดคลองกับผลประกอบการที่ลดลงอยางมากหรือไม อยางไร และ ทอท. จะพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ   

หรือไม เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในสวนนี้  

ประธานฯ ชี้แจงวา เนื่องดวยสถานการณที่ ทอท. มีรายไดลดลงเปนอยางมาก คณะกรรมการและ

พนักงาน ทอท. ไดตระหนักและเห็นความสำคัญในการลดภาระคาใชจายที่ไมจำเปนในขณะนี้ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. 

จึงไดพิจารณางดการจายโบนัสกรรมการ สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยหรืออนุกรรมการตางๆ นั้น 

คณะกรรมการ ทอท. ไดพิจารณาปรับลดจำนวนลงตามความจำเปนและความเหมาะสม สำหรับการปรับลดจำนวน

กรรมการของ ทอท. นั้น เห็นวาจำนวนคณะกรรมการ ทอท. ที่มีอยูในปจจุบันยังคงมีความจำเปนตอการประกอบธุรกิจ

ของ ทอท. เนื่องจากกรรมการ ทอท. แตละทานเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณหลากหลายสาขา 

ประธานฯ กลาววา เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการประจำปงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของ          

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ทอท.                 

และกรรมการชุดยอย โดยใหไดรบัคาตอบแทน คาเบ้ียประชุมประจำปงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ               

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,750,104,529 99.9966 

ไมเห็นดวย 154,784 0.0012 

งดออกเสียง 273,700 0.0021 

บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูอำนวยการใหญเปนผูชี้แจงตอที่ประชุมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย               

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยผูวาการตรวจเงินแผนดนิมีหนาที่และอำนาจ

ตรวจสอบรายงานการเงินท่ีหนวยงานของรัฐสงใหตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่ง ทอท.        

เปนหนวยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังน้ัน สตง. จึงทำหนาที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด สตง. 

ไดขอความรวมมือให ทอท. จัดหาบุคคลภายนอกเปนผูสอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กําหนดให สตง. หรือผูสอบบัญชีท่ี สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงาน

ของรัฐ ทอท. จึงไดดําเนินการจัดหาผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําปงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน (คตง.) กำหนด โดยไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. 

ประจำปงบประมาณ 2564 สตง. ไดเห็นชอบใหบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผูสอบบัญชทีี่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี

ประจำปงบประมาณ 2564 ของ ทอท. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสีย                 

กับ ทอท. บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอ     

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแมวาบริษัทยอยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดย      

ผูสอบบัญชีอ่ืน คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลใหสามารถจัดทำงบการเงินไดทันตามกำหนดระยะเวลา  

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควร        

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบรษิัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชี   

ของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2564 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 

นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 5872 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทำการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นตองบการเงินของ ทอท. พรอมทั้งเห็นควรกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจำปงบประมาณ 

2564 เปนเงิน 5,700,000 บาท 

ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชมุซกัถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน) สอบถามผานชองทาง Q&A เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี ดังน้ี  

1. การคดัเลือกผูสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ      

พ.ศ. 2560 มีหลักเกณฑอยางไร ใครเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และมีบริษัทที่เสนอเขามา     

เปนผูสอบบัญชีใหแกทอท. ทั้งหมดก่ีราย  

2. ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูท่ีมีประสบการณในการ

ตรวจสอบงบการเงนิของธุรกิจทาอากาศยานหรือไม อยางไร  
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3. คาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่เสนอเปนจำนวนเงิน 5,700,000 บาท เปนจำนวนที่ไดมีการตอรอง

หรือไม อยางไร และจำนวนคาตอบแทนดังกลาวเปนจำนวนที่รวมคาใชจายอื่นๆ หรือไม หากมิไดรวมคาใชจายอื่นๆ 

แลว ทอท. ยังคงมีคาใชจายอ่ืนๆ เปนจำนวนเทาใด  

4. คาตอบแทนผูสอบบัญชีของ ทอท. รวมถึงบริษัทยอยของทอท. ในป 2562 และป 2563           

มีจำนวนเงินทั้งหมดเทาใด  

 นายสรายุทธ  จำปา (ผูอำนวยการฝายบัญชี) ชี้แจงตอที่ประชุมวา หลักเกณฑในการคัดเลือก              

ผูสอบบัญชีเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดใหกระทำได

ในกรณีพัสดุท่ีตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษ หรือซับซอน หรอืตองผลิต จำหนาย กอสราง หรือ

ใหบรกิาร โดยผูประกอบการท่ีมีฝมือเฉพาะ หรือมีความชำนาญเปนพิเศษ หรอืมีทักษะสูง และผูประกอบการนั้น                 

มีจำกัด ประกอบกับ ทอท. เปนบริษัทมหาชนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) เปน

ลำดับตนๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ทอท. จึงดำเนินการ

คัดเลือกบริษัทท่ีดำเนินการสอบบัญชีและมีประสบการณในการสอบบัญชีใหกับบริษัทที่เปนองคกรขนาดใหญ                     

รวมทั้งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศจำนวน 4 ราย ไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส                 

คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จำกัด และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  

ทอท. ไดพิจารณาคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวยเกณฑราคา   

ประกอบเกณฑอ่ืน ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดคะแนนประเมินสูงสุด และสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน              

(สตง.) ไดพิจารณาเห็นชอบใหบรษิัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือนางสาว

สุมนา พันธพงษสานนท เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. โดยทั้ง 2 ทาน เปนผูสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี พ.ศ.2562 และ                  

เปนผูสอบบัญชีในตลาดทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในตลาดทุนอยางสม่ำเสมอ             

ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการกำกับดูแลผูสอบบัญชีสากล และเปนการกำกับดูแลท้ังในดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชีแตละรายและคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด สำหรับคาตอบแทน ทอท. ได

ตอรองราคาแลว โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดเสนอราคาพรอมสวนลดคงเหลือสุทธิเปนเงนิ 5,700,000 บาท 

(ไมมีภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7) ซึ่งราคานี้ไดรวมภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งหมดแลว  

สำหรับคาสอบบัญชีทั้งหมดรวมบริษัทยอยในป 2562 และป 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

บริษัท คาสอบบัญชี 

ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 7,425,000.- 4,150,000.- 

บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรณภูมิ จำกัด 598,000.- 600,000.- 

บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จำกัด 120,000.- 75,000.- 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด 100,000.- - 



20 
 

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงเพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให ทอท. มีหนาที่ในการจัดหาบุคคลภายนอกเปน

ผูสอบบัญชี โดยบุคคลดังกลาวจะตองเปนผูท่ี สตง. เห็นชอบดวย ซึ่งผูสอบบัญชีทั้งสองทานที่ไดเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

ในครั้งนี้เปนผูที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก สตง. แลว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรอื นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท จากบริษัท 

สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นชอบ เปนผูสอบบัญชขีอง ทอท. ประจำปงบประมาณ 

2564 และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีเปนเงิน 5,700,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจำนวนหุนที่มารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 12,747,329,463 99.9747 

ไมเห็นดวย 3,064,600 0.0240 

งดออกเสียง 160,500 0.0012 

บัตรเสีย - - 
หมายเหตุ มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ กลาวเชิญผูถือหุนสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม นอกจากนั้น ตามที่ในการประชุมผูถือหุนครั้งกอน ผูถือหุนไดเสนอ                

ใหมีการเพิ่มวาระการประชุมเปนวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามผลจากการประชุมครั้งที่ผานมานั้น ทอท. จะรายงาน                  

ใหทราบในวาระน้ี ขอมอบใหกรรมการผูอำนวยการใหญเปนผูชี้แจง 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมครั้งท่ีผานมา ผูถือหุนไดสอบถาม

และขอทราบผล รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่อง นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. ซึ่งกำหนดอัตราเงินปนผลไวเพียงรอยละ 25 ของ    

กำไรสุทธิ เปนนโยบายที่กำหนดขึ้นมานานแลว และคอนขางต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน ดังนั้น ทอท. ควรพิจารณา

ปรับปรุงนโยบายการจายเงินปนผล โดยเพิ่มอัตราเงินปนผลใหสูงข้ึนเปนไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ และ           

อาจพิจารณาประกาศจายเงินปนผล ปละ 2 ครั้ง โดยประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลเพิ่มเติม ขอชี้แจงวา นโยบาย

การจายเงินปนผลของ ทอท. ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหัก

เงินสำรองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบรษิัทไดกำหนดไวในปจจุบันมคีวามเหมาะสม โดยมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

    1) ชวงการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหผลการดำเนินงานของ 

ทอท. มีแนวโนมลดลง ทอท. จึงมีความจำเปนตองสำรองเงินไวสำหรบัการลงทุนในโครงการตาง ๆ  
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    2) ท่ีผานมา ทอท. จายเงินปนผลสูงกวารอยละ 25 มาโดยตลอด 

    3) มีความยืดหยุนในการวางแผนบริหารทรพัยสิน หนี้สิน สภาพคลอง และจัดสรรเงินทุนไดอยาง

รอบคอบ 

    4) รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ เชน ปตท.มีนโยบายจายเงนิปนผลในอัตราเดียวกันกับ ทอท. 

2. เรื่อง ขอเสนอใหเพิ่มการติดปายบอกทางไปหองสุขาในบริเวณทาอากาศยาน และขอเสนอใหมี

การประหยัดไฟในบริเวณอาคารจอดรถใน ทสภ. ในชวงเวลากลางวันเนื่องจากในบริเวณดังกลาวนั้นมแีสงอาทิตยสอง

จากภายนอกอาคารเพียงพออยูแลว เรื่องนี้ตนไดสั่งการให ทสภ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องจำนวนปายบอกทางไป

หองสุขาและการปดไฟบริเวณอาคารจอดรถใหมีความเหมาะสมดังกลาวแลว 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมสำหรับคำถามที่ไดมีการสงเขามาลวงหนา โดยเรื่องแรก

เก่ียวกับการพักชำระหนี้ของพนักงานของ ทอท.วา ในขณะนี้คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย ทอท. กำลังอยูใน

ระหวางการพิจารณาพักชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณออมทรัพย ทอท. ตออีกชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปนการบรรเทา

ความเดอืดรอนเก่ียวกับคาครองชีพในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะดำเนินการชี้แจง

รายละเอียดตอสหภาพแรงงานของ ทอท. ตอไป 

นอกจากนั้น ไดชี้แจงเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของ ทอท.วา ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 

คาดวาประเทศไทยจะเร่ิมมีการฉีดวัคซีนและธุรกิจสายการบินจะเริ่มกลับมาใหบริการไดอยางเปนปกติ ซึ่งคาดวา   

ผลประกอบการของ ทอท. จะคอยๆ เริ่มกลับมามีจำนวนเทากับชวงกอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธของในป 2565 และคาดวาจะมีผลประกอบการเทากับชวงกอนสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 อยางสมบูรณในป 2566 โดยการลงทุนของ ทอท. ในปนี้จะมีความสำคัญตอศักยภาพในการเติบโต

ทางธุรกิจในอีก 3-4 ปขางหนา ปจจุบัน ทอท. จึงมุงเนนและเรงผลักดันในดานการลงทุนเพ่ือเปนการเตรียมการ

สำหรับปที่นักทองเที่ยวจะกลับมาอยางสมบูรณ  

นายโอภาส พุมพฤกษ (ผูถือหุน) สอบถามผานทาง VDO Conference วาการลงทุนของ ทอท.      

ในปนี้จะตองมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศหรือไม อยางไร และหากมีการกูยืมเงนิจากสถาบันการเงนิ

ตางประเทศ ขอตกลงและเงื่อนไขในการกูยืมและการชำระเงินมีลักษณะและรายละเอียดอยางไร เนื่องจากเห็นวา

ในชวงที่ ทอท. อยูในระหวางการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ไดเคยกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศ 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงวา ในชวงท่ี ทอท. อยูในระหวางการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 

ทอท. ไดเคยกูยืมเงินจากองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan International Cooperation 

Agency : JICA) ซึ่งไดมีการชำระหน้ีคืนบางสวนแลวและยังคงเหลือหนี้ท่ียังตองชำระอีกเพียงรอยละ 20 เทานั้น 

อยางไรก็ดี เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการออกมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ   

ในทาอากาศยาน จึงทำให ทอท. มีสภาพคลองลดลง และเนื่องจากสถานการณในปจจุบัน การประเมินรายไดและ

คาใชจายของ ทอท. ยังไมมีความชัดเจน ดังน้ัน ในปงบประมาณ 2564 ทอท. จึงยังไมมีแผนการในการกูยืมจาก

สถาบันการเงนิตางประเทศ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศในปถัดไป อาจตองรอ

พิจารณาปจจัยตางๆ เพื่อความชัดเจนในอีก 1-2 เดือนขางหนา  
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นางสาวอรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ (ผูรบัมอบฉันทะ) สอบถามผานชองทาง Q&A วา เนื่องดวย

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทอท. คาดวาจะสามารถดำเนินงานตามแผนในป 2564 ไดหรือไม         

และจะมีผลกระทบหรือไม อยางไร 

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานกุารบริษัท) ชี้แจงวา เปนคำถามเชนเดียวกับที่กรรมการผูอำนวยการใหญ 

ไดชี้แจงตอผูถือหุนแลว ซึ่งสรุปวา ขณะนี้แผนการดำเนินงานในป 2564 ยังไมไดรับผลกระทบ แตสำหรับแผนการดำเนินงาน

ในป 2565 อาจตองรอพิจารณาปจจัยตางๆ ในอนาคตเพื่อความชัดเจน อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ ทอท. มีมาตรการในการ

ประหยัดคาใชจายตางๆ ตลอดจนควบคุมการดำเนนิงานโครงการตางๆ ทีจ่ำเปนตอการประกอบธุรกิจทาอากาศยานอยูแลว 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน (ผูถือหุน) สอบถามผานชองทาง Q&A ถึงความคืบหนาของ              

การกอสรางสนามบินสวนตอขยาย และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานกอสรางดังกลาวรวมถึง

ผลกระทบตอผลการดำเนินงานของป 2564 ของ ทอท. และสอบถามถึงมาตรการของ ทอท. ในการชวยเหลือ

ผูประกอบการในทาอากาศยาน 

กรรมการผูอำนวยการใหญ ชี้แจงวา แผนระยะยาวของการกอสรางสนามบินสวนตอขยาย              

ยังคงเปนไปตามแผนการที่กำหนด สำหรับแผนในระยะสั้น คาดวาอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)                

จะสามารถเปดใหบริการไดในเดือนเมษายน 2565 สำหรับมาตรการชวยเหลือผูประกอบการในสนามบินนั้น               

ปจจุบัน ทอท. มีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการเปนสองสวน ไดแก การยกเวนการจายคาตอบแทนขั้นต่ำ 

(Minimum Guarantee) โดยใหผูประกอบการจายตามรายไดที่ไดรบัตามจริงในอัตรารอยละ 15 (Revenue 

Sharing) และสำหรับผูประกอบการท่ีตองจายคาตอบแทนหรือคาเชาในอัตราแนนอน (Fixed Price) ทอท. ได              

ปรับลดอัตราคาตอบแทนลงรอยละ 20 โดย ทอท. จะมีมาตรการชวยเหลือดังกลาวกับผูประกอบการจนถึง                    

เดือนมีนาคม 2565  

ท้ังนี้ เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใด กรรมการผูอำนวยการใหญจึงไดแจงตอท่ีประชุมวา ในปนี้ ทอท.             

งดการจัดโครงการนำผูถือหุนเยี่ยมชมทาอากาศยานของ ทอท. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

การจัดโครงการฯ จะมีผูถือหุนเขารวมเปนจำนวนมากและมีกิจกรรมที่ทำใหตองอยูใกลชิดกันจึงมีความเสี่ยงสูงตอ   

การแพรระบาดในวงกวางได ทั้งนี้ หากสถานการณเรียบรอยแลว ทอท. จะไดพิจารณาการจัดโครงการฯ ในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมตอไป 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในวันนี้        

ขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย และผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเขารวมประชุม หากผูถือหุนทานใด            

มีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถซักถามไดหลังจากการประชุมนี้ โดยติดตอไปที่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ                  

โทรศัพท 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกลาวปดประชุม 
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ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

สรุปจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมท้ังสิ้น 

1,862 ราย นับจำนวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 12,750,554,763 หุน คิดเปนรอยละ 89.2540 ของจำนวนหุนท่ีจำหนาย       

ไดแลวทั้งหมด โดย ทอท. ไดตรวจนับคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

      ประธานในท่ีประชุม 

(นายสราวุธ เบญจกุล)  

 

 

      เลขานุการบริษัท 

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)  

 

 


