รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562
บริษัท ท!าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันศุกร(ที่ 24 มกราคม 2563
ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด( บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
--------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เขาร!วมประชุม
1. นายประสงค พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน
3. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคาตอบแทน
4. นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
5. นายธานินทร ผะเอม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
6. นายมนัส แจมเวหา
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. นางณัฐฏจารี อนันตศิลป<
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน
14. นายกฤษณ เสสะเวช
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู>อำนวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผูเขาร!วมประชุม
1. นายสมบูรณ น>อยน้ำคำ
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล
3. ผู>แทนจากบริษัท คอมพาสลอว จำกัด
นายธิติ กำเหนิดดี
4. ผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
นายณรงค ภาณุสุวัฒน
นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี
นายนพดล ประทีปพรรณ

รองกรรมการผู>อำนวยการใหญ (สายงานบัญชีและการเงิน)
เลขานุการบริษัท
ที่ ป รึ กษากฎหมาย
ผู>อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 12
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชำนาญการ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
นายประสงค พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทำหน>าที่ประธานในที่ประชุม ตามข>อบังคับของ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)
ประธานฯ กลาวขอบคุณผู>ถือหุ>นที่สละเวลามาเข>าประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ของ
ทอท. ในครั้งนี้ และแจ>งวาได>เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได>แจ>งไว>ในหนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>นแล>ว ประธานฯ
จึงกลาวเปMดการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 จากนั้น จึงขอให> นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท
สรุปจำนวนผู>ถือหุ>นที่มาลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู>แทนสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และผู>บริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู>ถือหุ>นครั้งนี้
ตอที่ประชุม
นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) แถลงให>ที่ประชุมทราบวา 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>นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 4,796 ราย รวมจำนวนหุ>นได>
12,500,192,104 หุ>น คิดเปOนร>อยละ 87.5015 ของจำนวนหุ>นที่จำหนายแล>วทั้งหมดของ ทอท. ซึ่งรวมกันไมน>อย
กวาหนึ่งในสามของจำนวนหุ>นที่จำหนายแล>วทั้งหมดของ ทอท. ครบเปOนองคประชุมตามข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 27
จากนั้น ได>กลาวแนะนำคณะกรรมการ นายสมบูรณ น>อยน้ำคำ รองกรรมการผู>อำนวยการใหญ
(สายงานบัญชีและการเงิน) ที่ปรึกษากฎหมาย และผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่เข>ารวม
การประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ปQจจุบัน ทอท. มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน และได>เข>ารวมการประชุมครั้งนี้
จำนวน 15 คน คิดเปOนร>อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
เพื่อเปOนการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู>ถือหุ>น ทอท. ได>เปMด
โอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปOนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปOนกรรมการเปOนการลวงหน>า ในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562
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โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ได>เปMดเผยบนเว็บไซตของ ทอท. (www.airportthai.co.th)
ซึ่งเมื่อพ>นกำหนดเวลาดังกลาวแล>ว ปรากฏวาไมมีผู>ถือหุ>นรายใดแจ>งความจำนงเสนอเรื่องดังกลาวมาแตอยางใด
สำหรับการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ
ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได>นำสงให>ผู>ถือหุ>นทุกคนแล>ว
จากนั้น ได>อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู>ถือหุ>นครั้งนี้วา
ในการอภิปราย หากผู>ใดประสงคจะกลาวถ>อยคำตอที่ประชุมให>ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานในที่ประชุม
อนุญาต ให>กลาวแสดงตน โดยให>แจ>งชื่อ-นามสกุลของผู>อภิ ปราย รวมทั้งสถานะผู>ถือหุ>นหรือผู>รับมอบฉันทะ
เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให>ถูกต>อง แล>วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู>ถือหุ>น
มาประชุมเปOนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร>อยและไมให>เปOนการเสียเวลาอันมีคาของผู>ถือหุ>น จึงขอชี้แจง
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปนี้
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู>ถือหุ>นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุ>น
ที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ>น ตอ 1 เสียง สำหรับผู>ถือหุ>นที่มาประชุมด>วยตนเองและผู>รับมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต>องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นด>วย ไมเห็นด>วย
หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได>
- ผู>รับมอบฉันทะจากผู>ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให>คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปOนผู>รับฝากและดูแลหุ>นซึ่งใช>หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได>
- ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ (ยกเว>นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ) ประธานฯ จะสอบถามวามีผู>ใดไมเห็นด>วยหรืองดออกเสียงหรือไม และขอให>ทำเครื่องหมายในชอง
ไมเห็นด>วยหรือชองงดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให>เจ>าหน>าที่ของ ทอท. ดำเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหลานี้ ทอท. จะใช>วิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นด>วย
และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปOนคะแนนเสียงที่เห็นด>วย ซึ่งจะตรวจนับ
ใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแตละวาระเทานั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ>งให>ผู>ถือหุ>น
ทราบวาจะให>สงใบลงคะแนนและปMดรับใบลงคะแนนในแตละวาระเมื่อใด สำหรับผู>ที่ออกเสียงเห็นด>วยในวาระ
เหลานี้ ขอให>เก็บบัตรลงคะแนนไว>กอน และสงคืนแกเจ>าหน>าที่ของ ทอท. หลังเสร็จสิ้นการประชุม
สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเปOนวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
เพื่อให> ทอท. ได>ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู>ถือหุ>นที่ดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผู>ถือหุ>นและผู>รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด>วย ไมเห็นด>วย และงดออกเสียง โดยจะมี
การลงคะแนนสำหรับกรรมการแตละทานแยกกันไป
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไมสามารถ
แสดงถึงความประสงคของผู>ถือหุ>นได>อยางชัดเจนวาจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด หรือบัตรลงคะแนนที่มีการ
ขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกำกับจะถือเปOนบัตรเสีย ดังนั้น หากทานต>องการแก>ไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิม
และลงชื่อกำกับ
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นอกจากนี้ เพื่อเปOนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู>ถือหุ>นของบริษัทจดทะเบียน
เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให>มีผู>กำกับการประชุมผู>ถือหุ>นที่เปOนกลางเพื่อตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงให>เปOนไปอยางโปรงใส เชน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู>สอบบัญชี จึงขอเชิญตัวแทนจาก
บริษัท คอมพาสลอว จำกัด ซึ่งเปOนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ
นายศรัณย สัจจานุกูล นางสาวคีตศิลป< แซขาง และนางสาวพริมา อนุสสรนิติสาร และขออาสาสมัคร ตัวแทน
ผู>ถือหุ>นจำนวน 2 คน เปOนกรรมการกลางและเปOนสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้
1. นางสาววรรณภา ฤทธาภรม
ผู>รับมอบฉันทะ
2. นายวรวุฒิ เกษมสันติ
ผู>รับมอบฉันทะ
3. นายศรัณย สัจจานุกูล
ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย
4. นางสาวคีตศิลป< แซขาง
ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย
5. นางสาวพริมา อนุสสรนิติสาร
ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาวเสนอแนะดังนี้ (1) อาสาสมัครตัวแทนผู>ถือหุ>นที่เปOน
กรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนควรแจ>งชื่อ-นามสกุลให>ที่ประชุมทราบ (2) ทอท.ควรกลาวแนะนำ
ผู>รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลังซึ่งเปOนผู>ถือหุ>นรายใหญตอที่ประชุม (3) สถานที่จัดประชุมผู>ถือหุ>นควรอยู
ในทำเลที่สะดวกแกการเดินทาง ควรมีรถรับสงเพิ่มขึ้นจากสถานที่ตางๆ เชน บางนา (4) ตามมาตรา 101 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให>คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>น
ดังนั้น หนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>นจึงควรลงนามโดยคณะกรรมการของ ทอท. มิใชเพียงกรรมการผู>อำนวยการใหญ
และการจัดประชุมผู>ถือหุ>นควรจัดภายใน 21 วันนับแตวันกำหนดสิทธิแกผู>ถือหุ>นแบบ Record Date และ (5)
ทอท. ต>องจดบันทึกการประชุมให>เรียบร>อย
ประธานฯ กลาวขอบคุณผู>ถือหุ>นสำหรับความเห็นและข>อเสนอแนะ จากนั้น ขอให>อาสาสมัคร
ตัวแทนผู>ถือหุ>นซึ่งทำหน>าที่เปOนกรรมการกลางและเปOนสักขีพยานในการนับคะแนนแนะนำตัวตอที่ประชุม คือ
นางสาววรรณภา ฤทธาภรม ผู>รับมอบฉันทะ และนายวรวุฒิ เกษมสันติ ผู>รับมอบฉันทะ และเชิญผู>รับมอบฉันทะ
ของกระทรวงการคลังแนะนำตัวตอที่ประชุม คือ นางนัทีวรรณ สีมาเงิน ผู>อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ>งตอที่ประชุมวา ตามที่ ทอท. ได>จัดประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561
เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 นั้น ทอท.ได>เผยแพรรายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561
ไว>ในเว็บไซตของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข>อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข>อ Corporate
Governance ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 และได>นำสงรายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561
ให>ผู>ถือหุ>น โดยเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นแจ>งข>อแก>ไขหรือข>อทักท>วงให> ทอท. ทราบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น
มีผู>ถือหุ>นเสนอแนะให>ปรับปรุงถ>อยคำซึ่ง ทอท. ได>พิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมแล>ว และไมมีผู>ถือหุ>น
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รายใดเสนอแนะเพิ่มเติม จึงถือวาผู>ถือหุ>นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2561 สำหรับข>อซักถาม
ในเรื่องอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นสอบถามได>ภายหลังการพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
มติที่ประชุม
วาระที่ 2

รับทราบ

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2562
ประธานฯ ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปK 2562

ให>ที่ประชุมทราบ
กรรมการผูอำนวยการใหญ! แจ>งตอที่ประชุมวา ทอท. ได>สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน
ในรอบปK 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปK 2562 ที่จัดสง
ให>ผู>ถือหุ>นทุกทานพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมลวงหน>าแล>ว จากนั้น ขอให>ที่ประชุมรับชมวีดิทัศนสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบปK 2562
วีดิทัศนสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปK 2562 มีเนื้อหาดังนี้
ตลอดระยะเวลา 40 ปKที่ผานมา ทอท. ได>บริหารงานทาอากาศยานในความรับผิดชอบจำนวน
6 แหง ได>แก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานเชียงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยานแมฟkาหลวง เชียงราย โดยคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชน และ
ประเทศชาติ สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอยางตอเนื่อง
โดยให>ความสำคัญตอการสร>างรายได>อยางสมดุล เพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ รวมทั้งสงเสริม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในปKงบประมาณ 2562 เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปKงบประมาณ 2561 โดยปริมาณการจราจรทางอากาศของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง มีจำนวนเที่ยวบินกวา 890,000
เที่ยวบิน ผู>โดยสารกวา 141 ล>านคน และมีการขนถายสินค>าทางอากาศกวา 1.4 ล>านตัน
ด>วยความมุงมั่นทุมเท ตลอดการดำเนินงานกวา 40 ปK ทอท. ได>ขับเคลื่อนองคกรด>วยรายได>ที่
มั่นคงตอเนื่องสงผลให>ในชวงปK 2558-2561 หุ>น ทอท. ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลประกอบการ
ทำลายสถิติกำไรสูงสุดถึง 4 ปKซ>อน การดำเนินงานด>านการเงิน ปKงบประมาณ 2562 ทอท.มีรายได>รวมกวา 62,000
ล>านบาท และมีกำไรสุทธิกวา 25,000 ล>านบาท จากผลการดำเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ทำให> ทอท. มีศักยภาพ
ที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล
ด>วยตระหนักถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทอท. จึงได>จัดทำแผนแมบทการพัฒนา
ทาอากาศยานเพื่อให>พร>อมรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดยมีเปkาหมายสอดรับกับ
ยุทธศาสตรของภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ปK และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง กระทรวงคมนาคม
รวมถึง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยปQจจุบัน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 2 จะได>มีการเตรียมความพร>อมเพื่อสามารถเปMดให>บริการได>ภายในปK 2564 รองรับผู>โดยสารได> 60 ล>านคน
ตอปK รวมทั้งอยูระหวางเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ซึ่งประกอบไปด>วย
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โครงการกอสร>างสวนตอขยายด>านทิศเหนือ และโครงการกอสร>างทางวิ่งเส>นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับ
ผู>โดยสาร เพิ่มเปOน 90 ล>านคนตอปK ตลอดจนปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมือง ให>รองรับผู>โดยสารได> 40 ล>านคน
ตอปK รวมทั้งการพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. ให>มีศักยภาพในการรองรับผู>โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ทอท. ยังพร>อมเข>าบริหารทาอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงโครงขายทาอากาศยานได>ทั้งประเทศ
ทอท. ไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่ม
รายได>ให>สูงขึ้นอยางตอเนื่อง แม>วาจะได>รับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ อาทิ อุบัติเหตุเรือลมที่ทำให>นักทองเที่ยว
จีนลดลง หรือ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ไมเอื้อตอธุรกิจการบิน ทอท. จึงเตรียมพร>อมรับมือกับสถานการณการอิ่มตัว
ของธุรกิจการบินลวงหน>ามาเปOนเวลานาน โดยตลอด 5 ปKที่ผานมา ทอท. เตรียมพร>อมเพื่อดำเนินธุรกิจในการเพิ่ม
รายได>ที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เชน โครงการศูนยตรวจสอบคุณภาพสินค>ากอนสงออก (Preshipment
Inspection Center) ณ เขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดทำสัญญาโครงการจำหนายสินค>า
ปลอดอากร (Duty Free) และโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชยฉบับใหม รวมทั้งการพัฒนา Digital Platform
เพื่อมาใช>ในการดำเนินธุรกิจทาอากาศยาน และเพื่อก>าวเข>าสูการเปOนองคกรแหงดิจิทัลและนวัตกรรมอยางเต็ม
รูปแบบ ทอท. ได>เพิ่มประสิทธิภาพการให>บริการผู>โดยสาร ควบคูกับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของ
ทาอากาศยาน โดยได>พัฒนาด>านนวัตกรรมซึ่งถือเปOนหัวใจหลักในการเสริมสร>างขีดความสามารถในการแขงขัน
เชิงธุรกิจ ทอท. ได>ปรับรูปแบบการให>บริการ การพาณิชย และการบริหารงานภายในองคกร รวมถึงการเชื่อมโยง
การทำงานกับองคกรอื่นให>อยูบนโลกเสมือนจริง หรือ Digital Platform โดยได>เปMดตัว AOT Digital Airports
ภายใต>แนวคิด “สนามบินมีชีวิต” ซึ่งมีการนำระบบในสนามบินกวา 45 ระบบ เชื่อมโยงข>อมูลเข>ากับ AOT
Application เพื่ออำนวยความสะดวกด>านผลิตภัณฑและบริการในทาอากาศยาน ผานอุปกรณพกพา เชน
สมารทโฟน หรือ แท็บเลต โดยมีเปkาหมายให>เปOนการบริการด>านการทองเที่ยวครบวงจร แกผู>โดยสารทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ จัดทำโครงการมอบสิทธิประโยชนหรือการสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกสินค>า
หรือบริการภายในทาอากาศยานของ ทอท. เปOนการสร>างประสบการณอันดีแกผู>โดยสาร
นอกเหนือจากการเดินหน>าพัฒนาธุรกิจใหมๆ อยางตอเนื่องแล>ว ทอท. ยังผลักดันให>องคกร
มีความยืดหยุน เตรียมพร>อมสำหรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการรวมลงทุนกับ
บริษัทเอกชนในการจัดตั้ง บริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให>บริการด>านลานจอด
และอุปกรณภาคพื้น หรือบริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให>บริการด>านการรักษา
ความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบ ของ ทอท. เพื่อเปOนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด>านการให>บริการให>มีมาตรฐานเปOนที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ทอท. เตรียมที่จะพัฒนาศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน>อย 723 ไร
เพื่อใช>ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยจะกอสร>าง “ศูนยบริการและสนับสนุนกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อบรรเทาความแออัดของผู>โดยสารในอาคารผู>โดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และพัฒนาศักยภาพการขนสงทางอากาศเพื่อสนับสนุนการสงออก เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ตามมาตรฐานในระดับสากล
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ทอท. มุงสร>างวัฒนธรรมองคกรในด>านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยสงเสริมให>บุคลากรของ
ทอท. บริหารงานและปฏิบัติหน>าที่อยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สุจริต เปOนธรรม ตรวจสอบได> และคำนึงถึง
ผู>มีสวนได>เสียภายใต>หลักธรรมาภิบาล สอดคล>องกับกรอบการดำเนินงานด>านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
สามารถยึดถือเปOนแนวทางปฏิบัติงานได>อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตามเปkาหมายการเปOนสนามบินที่เปOน
พลเมืองที่ดีของสังคม และเปOนเพื่อนบ>านที่ดีของชุมชน ทอท. ได>จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด>วยหัวใจ”
และกิจกรรมเพื่อประโยชนตอชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน ในการชวยพัฒนาสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน>อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได>
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล>าเจ>าอยูหัว
ผลจากความทุมเท และความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสงผลให> ทอท. ได>รับ
รางวัลด>านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย ทอท. ได>รับ
คัดเลือกให>เปOนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส หรือ DJSI ในระดับ World เปOนปKแรก และระดับ Emerging
Market ตอเนื่องเปOนปKที่ 5 ในกลุมอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร>างพื้นฐานด>านคมนาคม ซึ่งเปOนการสร>าง
ความเชื่อมั่นตอผู>มีสวนได>เสียทุกกลุม ตลอดจนบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ควบคูไปกับ
การสร>างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให>แกผู>ลงทุนในระยะยาว สงผลให>ธุรกิจสามารถเติบโตตอเนื่อง
ได>อยางยั่งยืน
ทอท. พร>อมก>าวสูปKที่ 41 ด>วยแผนยุทธศาสตรในการรวมผลักดันให>ประเทศไทยเปOน
ศูนยกลางการค>าอาเซียน ด>วยการพัฒนาตอยอดธุรกิจทาอากาศยานมุงสูการเปOนองคกรดิจิทัลและนวัตกรรม
พร>อมขนสงสินค>าทางอากาศด>วยมาตรฐานระดับโลก ก>าวตอไปของ ทอท. ยังคงมุงมั่นในการบริหารจัดการองคกร
สูความเปOนเลิศ เดินหน>าสูเปkาหมายในการเปOนองคกรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยั่งยืน และบริหาร
จัดการภายใต>หลักธรรมาภิบาลควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล>อม เพื่อให>องคกรก>าวไปอยางมั่นคง
พร>อมกับการสร>างคุณคารวมกับผู>มีสวนได>สวนเสียทุกภาคสวน ทำให>มั่นใจได>วา ทอท. จะสามารถรักษาความเปOน
ผู>นำในธุรกิจทาอากาศยานของภูมิภาคได>อยางตอเนื่อง
ทอท. มีความภาคภูมิใจในการเปOนห>องรับแขกของชาติ และเปOนสวนหนึ่งในการเชื่อมตอ
การเดินทางของคนทั่วโลก และยังคงมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนองคกรอยางยั่งยืน เพื่อเปOนพื้นฐานที่แข็งแกรง
ในการสงเสริมกิจการการขนสงทางอากาศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับผลการดำเนินงาน
ในรอบปK 2562
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาวเสนอแนะดังนี้ (1) จากวีดิทัศนซึ่ง ทอท. มีแผนงาน
ที่จะพัฒนาศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน>อยเพื่อใช>ประโยชนในเชิงพาณิชย นั้น ทอท. ควรประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวข>อง เชน คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สมุทรปราการ)
เพื่อปkองกันมิให>เกิดปQญหาในภายหลัง ดังเชนกรณีของห>าง Central Village (2) คณะกรรมการ ทอท. ควรกำกับ
คาใช>จายเพื่อไมให>คาใช>จายสูงขึ้นร>อยละ 6 ในขณะที่รายได>เพิ่มขึ้นเพียงร>อยละ 3 เชน ควรประหยัดการใช>กระแสไฟฟkา
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ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (3) ขอให>ชี้แจงถึงความคืบหน>าของแผนการกอสร>างสวนตอขยายอาคารผู>โดยสาร
ด>านทิศตะวันออก ตามหนังสือของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ นร. 1115/268
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานกอสร>างสวนตอขยายอาคารผู>โดยสาร
ด>านทิศตะวันออก (East Expansion) เปOนงานกอสร>างสวนตอขยายอาคารผู>โดยสารด>านทิศตะวันตก (West
Expansion) โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปKงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560) และโครงการกอสร>าง
ทางวิ่งเส>นที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ (4) ทอท. ควรควบคุม
ราคาอาหารที่จำหนายในทาอากาศยานให>มีราคาที่เหมาะสมไมสูงจนเกินไป
ประธานฯ ชี้แจงวา สำหรับประเด็นเรื่องคาใช>จายและรายได>จะขอชี้แจงในวาระถัดไปซึ่งเปOน
วาระที่เกี่ยวข>องโดยตรง และขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงวา สาเหตุที่ ทอท. ได>ยกเลิกงานประกวดแบบอาคารผู>โดยสาร
หลังที่ 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจาก เมื่อกลางปK 2561 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได>แตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาทาอากาศยาน (Airport Consultative Committee : ACC) ซึ่งประกอบด>วยสายการบิน
ตางๆ มาชวยให>ความเห็นในแบบการกอสร>างสวนตอขยายด>านทิศเหนือ โดย ACC ได>มีความเห็นให>ปรับแก>แบบ
ดังกลาวอยางมีนัยสำคัญ เชน ต>องมีรถไฟฟkาไร>คนขับ (Automated People Mover : APM) เชื่อมระหวางอาคาร
ผู>โดยสาร เปOนต>น จึงเปOนเหตุให> ทอท. ต>องยกเลิกการประกวดแบบ ตอมาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ทอท. ได>มีการ
หารือกับ ACC และอนุมัติแบบใหมเรียบร>อยแล>ว โดยอยูระหวางขั้นตอนสงแบบให>กระทรวงคมนาคมและสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
นายณฐวุฒ เอมแยม (ผู>รับมอบฉันทะ) สอบถามวา ทอท. มีแผนที่จะนำเงินจากผู>ถือหุ>น
ไปรวมลงทุนกับเอกชนรายอื่นจัดตั้งบริษัทใหมเพื่อให>บริการภาคพื้นทาอากาศยานอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ทาอากาศยานดอนเมืองอีกหรือไม อยางไร ทั้งนี้ หาก ทอท. มุงที่จะรวมลงทุนกับเอกชนรายใหมตอไปเพื่อให>บริการ
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จำกัด ทอท. ควรต>องพิจารณาการเข>ารวมลงทุนกับ
เอกชนที่ไมเคยผานการคัดเลือกของ ทอท. ในการรวมลงทุนให>รอบคอบและเกิดประโยชนตอผู>ถือหุ>นมากที่สุด
ประธานฯ ตอบข>อซักถามวา ทอท. ได>รวมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น
ทาอากาศยานไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจการให>บริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
โดยเริ่มประกอบกิจการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ผลประกอบการจากการเริ่มให>บริการ 8 เดือน บริษัทมีกำไร
ประมาณ 40 ล>านบาท ทั้งนี้ หาก ทอท. จะรวมลงทุนกับเอกชนรายใด ทอท. จะพิจารณาจากศักยภาพและคุณภาพ
ของผู>รวมลงทุนและคำนึงถึงประโยชนของผู>ถือหุ>น ทอท. เปOนสำคัญ
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปK 2562 ตามที่เสนอ

9
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา งบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ได>ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผู>สอบบัญชีแล>ว ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจำปK 2562 ที่ ทอท. ได>จัดสงให>แกผู>ถือหุ>นพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล>ว
และขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปKสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในปK 2562 ทอท. มีสินทรัพยรวม 198,381.55
ล>านบาท เพิ่มขึ้นร>อยละ 5.69 มีหนี้สินรวม 43,842.92 ล>านบาท เพิ่มขึ้นร>อยละ 0.93 รายได>จากการขายหรือ
การให>บริการ จำนวน 62,783.41 ล>านบาท เพิ่มขึ้นร>อยละ 3.71 กำไรสุทธิจำนวน 25,026.37 ล>านบาท
ลดลงร>อยละ 0.57 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปKสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได>จัดสงไปพร>อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา สาเหตุที่คาใช>จายของ ทอท. เพิ่มขึ้นประมาณร>อยละ 6
ในขณะที่รายได>เพิ่มขึ้นเพียงร>อยละ 3.71 เปOนเพราะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนักงาน ได>กำหนดให> ทอท. ต>องตั้งสำรองคาใช>จายผลประโยชนพนักงานเมื่อออกจากงาน ซึ่งตามกฎหมายใหม
(พระราชบัญญัติคุ>มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ>างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ภายใต>พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ.2543 ซึ่งมีผลบังคับใช>เมื่อ 26 กันยายน 2562) ได>เพิ่มอัตราคาชดเชยสูงสุดจาก 300 วัน เปOน 400 วัน
ซึ่งเปOนคาใช>จายที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ประมาณ 730 ล>านบาท และมีการปรับเพิ่มคาตอบแทนการใช>ประโยชนที่ราชพัสดุ
เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการเชาตามสัญญา ประมาณ 242 ล>านบาท ซึ่งหากไมนำรายการดังกลาวมา
คำนวณคาใช>จายของ ทอท. จะเพิ่มขึ้นเพียงร>อยละ 3.55 ซึ่งน>อยกวาอัตรารายได>ที่เพิ่มขึ้น จากนั้น ได>เปMดโอกาส
ให>ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาววา กรรมการตรวจสอบของ ทอท. ไมควรดำรง
ตำแหนงเปOนกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดคาตอบแทน หรือกรรมการชุดยอยอื่นๆ อีก เนื่องจาก
อาจมีความขัดแย>งทางผลประโยชน และไมเปOนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงวา ทอท. ได>พิจารณาจากนิยามของ
กรรมการอิสระ รวมทั้งได>หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวข>องแล>ว ได>ข>อสรุปวา การทำงานของคณะกรรมการชุดยอย
เปOนการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ ดังนั้น การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปOนกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นจึงไมถือวามีความขัดแย>งทางผลประโยชน
นายโอภาส พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กลาววา คาใช>จายผลประโยชนพนักงานเมื่อออกจากงาน
ที่เพิ่มขึ้นเปOนไปตามที่กฎหมายกำหนด ทอท. ก็มีหน>าที่ต>องจายเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้ ในการพบปะ
ระหวางผู>บริหารกับพนักงานของ ทอท. ตนก็เปOนหนึ่งในพนักงานที่เสนอเรื่องดังกลาวให>กรรมการผู>อำนวยการใหญ
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พิจารณา โดยกรรมการผู>อำนวยการใหญ และผู>บริหารของ ทอท. ก็ได>ดูแลพนักงานเปOนอยางดี ตนจึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการ กรรมการผู>อำนวยการใหญ และผู>บริหารของ ทอท. และขอความเห็นใจให>แกพนักงานด>วย
ประธานฯ กลาววา เมื่อไมมีผู>ถือหุ>นทานใดซักถามเพิ่มเติมจึงขอให>ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
อนุมัติงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปK 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปOนผู>สอบบัญชีของ
ทอท. แล>ว ด>วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
12,591,779,945
1,605,000
2,452,057
-

รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9678
0.0127
0.0195
-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต>องผานการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินปDนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2562

ประธานฯ ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญชี้แจงตอที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปQนผล
ของ ทอท. และการจัดสรรเงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงวา นโยบายการจายเงินปQนผลของ ทอท. กำหนดให>
การจายเงินปQนผลไมต่ำกวาร>อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองตางๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได>กำหนดไว> อยางไรก็ตาม การจายเงินปQนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน
ความจำเปOน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให>จายเงินปQนผลนั้น
ให>นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู>ถือหุ>น เว>นแตเปOนการจายเงินปQนผลระหวางกาลให>คณะกรรมการบริษัท
มีอำนาจอนุมัติให>จายเงินปQนผลได> และรายงานให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นทราบในการประชุมคราวตอไป ซึ่งเปOนไปตาม
ข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 68 และ 70 ผลการดำเนินงานประจำปK 2562 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได>
ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 24,933,548,663 บาท ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปQนผลให>แกผู>ถือหุ>น
ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ล>านหุ>น ในอัตราหุ>นละ 1.05 บาท รวมเปOนเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิด
เปOนร>อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู>ถือหุ>นที่มีสิทธิ
ในการรับเงินปQนผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กำหนดจายเงินปQนผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 และให>รับ
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เงินปQนผลภายใน 10 ปK ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน>าที่ 2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู>ถือหุ>น
เพื่ออนุมัติ
ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับการจัดสรรเงินปQนผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาวขอบคุณที่ ทอท. ประกาศจายเงินปQนผลจากกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด อยางไรก็ตาม นโยบายการจายเงินปQนผลของ ทอท. ซึ่งกำหนด
อัตราเงินปQนผลไว>เพียงร>อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เปOนนโยบายที่กำหนดขึ้นมานานแล>ว อัตราการจายเงินปQนผล
ที่กำหนดไว>จึงคอนข>างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งกำหนดไว>ที่ร>อยละ 60 - 70 ของกำไรสุทธิ และเงินปQนผลที่
ทอท. จายจริงในชวง 5 ปKที่ผานมา ทอท. ควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายการจายเงินปQนผล โดยเพิ่มอัตราเงินปQนผล
ให>สูงขึ้นเปOนไมน>อยกวาร>อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เพื่อจูงใจและกระตุ>นให>ผู>ถือหุ>นและนักลงทุนสนใจ และสร>าง
ภาพลักษณที่ดีให>แกหุ>นของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. อาจพิจารณาประกาศจายเงินปQนผลปKละ 2 ครั้ง โดยประกาศ
จายเงินปQนผลระหวางกาลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลคาให>แกหุ>นของ ทอท.
ประธานฯ ขอรับข>อเสนอแนะของผู>ถือหุ>นไปพิจารณา
นายโอภาส พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กลาววา ตนเห็นด>วยกับข>อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
การจายเงินปQนผล อยางไรก็ตาม ตนเห็นวา ทอท. ควรปรับเพิ่มอัตราเงินปQนผลอยางคอยเปOนคอยไปเพื่อให>มีความ
ยืดหยุนในการบริหารจัดการองคกร เนื่องจากมีปQจจัยภายนอกหลายประการที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอกิจการ
เชน การยึดสนามบิน โรคติดตอ ทัวรจีน คาเงินบาท ฯลฯ โดย ทอท. อาจปรับเพิ่มอัตราเงินปQนผลเปOนร>อยละ 30
ของกำไรสุทธิกอน และคอยๆ พิจารณาปรับเพิ่มตอไปในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตนเห็นวาในชวง 5 ปK
ที่ผานมา ทอท. ก็สามารถประกาศจายเงินปQนผลได>ประมาณ ร>อยละ 50 ของกำไรสุทธิอยูแล>ว จึงสมควรกำหนด
นโยบายการจายเงินปQนผลให>มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
ประธานฯ ชี้แจงวา แม>นโยบายการจายเงินปQนผลจะกำหนดอัตราเงินปQนผลไว>เพียงร>อยละ 25
ของกำไรสุทธิ แตคณะกรรมการบริษัทก็พยายามประกาศจายเงินปQนผลในอัตราที่สูงสุดเทาที่ทำได>มาโดยตลอด
และที่ผานมา ทอท. ก็ได>ประกาศจายเงินปQนผลดีกวาบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมเคยทำให>ผู>ถือหุ>นต>องกังวล
สำหรับการประกาศจายเงินปQนผลปKละ 2 ครั้ง ก็มีความเปOนไปได>
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาววา ทอท. มีกำไรสะสมจำนวนมากที่สามารถนำมา
ประกาศจายเงินปQนผลให>แกผู>ถือหุ>น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังซึ่งเปOนผู>ถือหุ>นรายใหญให>นำไปใช>พัฒนาประเทศ
ตอไปได> และสอบถามวา ทอท. นำกำไรสะสมไปลงทุนอะไร มีอัตราผลตอบแทนเทาไร และขอให> ทอท. พิจารณา
วาการลงทุนดังกลาวเหมาะสมหรือไม และพิจารณากระจายการลงทุนและธุรกิจให>เหมาะสม และเกิดประโยชน
สูงสุดตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ตนเห็นวาการปรับเพิ่มอัตราเงินปQนผลที่กำหนดในนโยบายการจายเงินปQนผลนาจะ
กอให>เกิดผลกระทบในทางบวกเทานั้น เนื่องจากที่ผานมา ทอท. สามารถประกาศจายเงินปQนผลได>ในอัตราสูง
มาโดยตลอด
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ประธานฯ ชี้แจงวา ทอท. มีแผนที่จะลงทุนหลายโครงการ เชน โครงการกอสร>างทางวิ่งเส>นที่ 3
โครงการกอสร>างสวนตอขยายด>านทิศเหนือของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการกอสร>างทาอากาศยานภูเก็ต
แหงที่สอง และทาอากาศยานเชียงใหมแหงที่สอง เปOนต>น ซึ่งต>องใช>เงินลงทุนเปOนจำนวนมาก หาก ทอท. สามารถ
ลงทุนในโครงการดังกลาวได>โดยไมต>องกู>ยืมเงินก็จะเปOนผลดี ไมสร>างภาระให>แกผู>ถือหุ>น โดย ทอท. ได>พยายาม
บริหารจัดการในแนวทางดังกลาว เห็นได>จากงบการเงินของ ทอท. ที่มีรายการหนี้สินคอนข>างต่ำเมื่อเทียบกับ
บริษัทอื่น และสงผลให> ทอท. ได>รับคัดเลือกเปOนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส และเปOนสมาชิกกลุมหลักทรัพย
ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ>นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อไมมีผู>ถือหุ>นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให>ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรร
เงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจายเงินปQนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปKบัญชี 2562 ให>แกผู>ถือหุ>น ในอัตรา
หุ>นละ 1.05 บาท เปOนเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิดเปOนร>อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู>ถือหุ>นที่มีสิทธิได>รับเงินปQนผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจาย
เงินปQนผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 และให>รับเงินปQนผลภายใน 10 ปK ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,594,165,532
99.9867
ไม!เห็นดวย
66,600
0.0005
งดออกเสียง
1,611,200
0.0128
บัตรเสีย
หมายเหตุ มติในวาระนี้ต>องผานการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กอนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ นายมานิต นิธิประทีป นายมนัส แจมเวหา
พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู>มีสวนได>เสีย ได>ขออนุญาตออกจาก
ห>องประชุม โดยประธานฯ ได>มอบหมายให> พลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ ซึ่งเปOนกรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหา ดำเนินการประชุมในวาระนี้และชี้แจงรายละเอียด เพื่อให>ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พลอากาศเอก ภานุพงศ( เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ชี้แจงตอที่ประชุมวา
ตามข>อบังคับของ ทอท. ข>อ 36 วรรคแรก กำหนดวา “ให>บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
มีจำนวนไมน>อยกวาห>า (5) คน แตไมเกินสิบห>า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู>ถือหุ>น และตามข>อบังคับของ ทอท.
ข>อ 39 กำหนดวา “ในการประชุมสามัญประจำปKทุกครั้ง ให>กรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)
เปOนอัตรา ถ>าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกให>ตรงเปOนสาม (3) สวนไมได> ให>ออกโดย
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จำนวนใกล>ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหนงในปKแรกและปKที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให>กรรมการจับสลากกันวา ผู>ใดจะออกสวนปKที่สามและปKหลังๆ ตอไปให>กรรมการคนที่อยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้นเปOนผู>ออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกจากตำแหนงนั้นอาจถูกเลือกเข>ามาดำรงตำแหนงใหมก็ได>”
ในการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต>องออกตามวาระหนึ่งในสามของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด>วย
(1) นายประสงค พูนธเนศ
(2) นายมานิต นิธิประทีป
(3) นายมนัส แจมเวหา
(4) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
(5) นายสราวุธ เบญจกุล
ทอท. ได>เปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให>คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาเลือกตั้งเปOนกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 โดยได>ประกาศในเว็บไซตของ ทอท.
รวมทั้งแจ>งผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2562
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แตไมมีผู>ถือหุ>นรายใดแจ>งความจำนงในเรื่องดังกลาว
คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีสวนได>เสียไมได>รวมพิจารณาด>วย ได>พิจารณาถึง
ความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของ ทอท. ตามองคประกอบของคณะกรรมการ ทอท.
ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู>ที่จำเปOน (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ
วาระการดำรงตำแหนง และรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)
เห็นสมควรเสนอตอผู>ถือหุ>นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปOนกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเปOนผู>ที่มีความรู> ความสามารถ และประสบการณสูง สามารถบริหารงาน
ของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเปOนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายประสงค พูนธเนศ
2. นายมานิต นิธิประทีป
3. นายมนัส แจมเวหา
4. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
5. นายสราวุธ เบญจกุล

ประเภท
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาให>กรรมการลำดับที่ 2, 3, 4 และ 5 เปOนกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
สอดคล>องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให>
ความเห็นได>อยางเปOนอิสระ
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คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีสวนได>เสียไมได>รวมพิจารณาด>วย มีความเห็นวา
คณะกรรมการสรรหาได>พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชนของ ทอท.
ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถ>วนแล>ว โดย ทอท. ได>นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด>วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาให>ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอตอที่ประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคล
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเปOนกรรมการ ทอท. ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายประสงค พูนธเนศ
2. นายมานิต นิธิประทีป
3. นายมนัส แจมเวหา
4. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
5. นายสราวุธ เบญจกุล

ประเภท
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กลับเข>าดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงขอให>เลขานุการบริษัท ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให>ผู>ถือหุ>นทราบ
นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงตอที่ประชุมวา กอนที่จะพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ จะขอปMดการลงทะเบียนเปOนการชั่วคราว จนกวาผู>ถือหุ>นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร>อย ทั้งนี้
เพื่อสรุปจำนวนผู>ถือหุ>นที่มาลงทะเบียนเข>ารวมประชุมในวาระนี้ซึ่งจะต>องเทากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมา
ในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู>ถือหุ>นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร>อยแล>ว ก็จะเปMดให>ลงทะเบียนตามปกติ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเปOนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปOนรายบุคคล
จึงขอให>ผู>ถือหุ>นทุกทานสงบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด>วย ไมเห็นด>วย หรืองดออกเสียง
โดยเจ>าหน>าที่ของ ทอท. จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู>ได>รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ทาน จากทานผู>ถือหุ>น
พร>อมกันในคราวเดียว
พลอากาศเอก ภานุพงศ( เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) เปMดโอกาสให>
ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) ตั้งข>อสังเกตวาบัตรลงคะแนนไมได>กำหนดให>ต>อง
ลงลายมือชื่อเชนปKที่ผานๆ มา และกลาววา ทอท. ได>เปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อให>คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเปOนกรรมการ แตไมมีผู>ถือหุ>นรายใดแสดงความจำนง
ในเรื่องดังกลาว เนื่องจากหลักเกณฑการให>สิทธิของ ทอท. มีข>อจำกัดในการใช>สิทธิหลายประการ เชน
อายุของบุคคลที่ได>รับการเสนอชื่อ สัดสวนการถือหุ>นของผู>ถือหุ>นที่ใช>สิทธิเสนอชื่อ ซึ่งตนเห็นวา ทอท. ในฐานะ
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ที่เปOนบริษัทมหาชนจำกัด ไมควรกำหนดหลักเกณฑในลักษณะที่เปOนการจำกัดสิทธิของผู>ถือหุ>น นอกจากนี้ ทอท.
ควรนำเสนอรายละเอียดผลงานในรอบปKที่ผานมาของกรรมการผู>ที่ได>รับการเสนอชื่อให>ที่ประชุมแตงตั้งกลับเข>า
ดำรงตำแหนงเปOนกรรมการอีกวาระ เพื่อเปOนข>อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด>วย เพื่อให>เปOนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเมธี อันอดิเรกกุล (ผู>รับมอบฉันทะ) กลาววา ทอท. ได>ให>ความสำคัญกับการพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการบริษัทอยางเข>มข>นดังที่มีการพิจารณากันในวาระนี้ แตเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ก็ได>มีการแตงตั้ง
กรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกจากตำแหนงเนื่องจากอายุครบ 65 ปK ด>วยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไมได>ผานการพิจารณาของที่ประชุมผู>ถือหุ>น ซึ่งตนเห็นวากรณีดังกลาวเปOนเรื่องที่ ทอท. ทราบลวงหน>าและ
สามารถเสนอให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาได>ในการประชุมครั้งนี้ หรือ ทอท. อาจชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
แตงตั้งและประวัติของกรรมการที่ได>รับการแตงตั้งให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นรับทราบแทน โดยเฉพาะในกรณีที่เปOนการ
แตงตั้งกรรมการอิสระ
นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงวา กรณีดังกลาวเปOนการแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ>นจากการดำรงตำแหนงกอนครบวาระ ซึ่งตามข>อบังคับของ ทอท. คณะกรรมการบริษัทสามารถมีมติ
แตงตั้งได>โดยไมต>องเสนอให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณา อยางไรก็ตาม การแตงตั้งนายกฤษณ เสสะเวช เปOน
กรรมการของ ทอท. ได>ผานกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาและแตงตั้งตามหลักเกณฑที่เกี่ยวข>อง คือ
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาวามีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และได>รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามลำดับ ซึ่งใช>ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ ทอท. จำเปOนต>อง
มีกรรมการกำกับดูแลงานหลายด>าน จึงจำเปOนต>องสรรหาและแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ>นจากการดำรง
ตำแหนงกอนครบวาระกอนการประชุมผู>ถือหุ>นในครั้งนี้
นายเมธี อันอดิเรกกุล (ผู>รับมอบฉันทะ) กลาววา ตนไมได>ตั้งข>อสังเกตวามีการแตงตั้งกรรมการ
อยางเรงรัด เพียงแตเห็นวาการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปOนเรื่องที่ ทอท. ให>ความสำคัญ จึงสมควรนำเสนอประวัติ
ของกรรมการที่ได>รับการแตงตั้งให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นรับทราบด>วย ไมใชเพียงแตผานกระบวนการพิจารณาสรรหา
ของหนวยงานภาครัฐ เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปOนบริษัทจดทะเบียน
พลอากาศเอก ภานุพงศ( เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) กลาวขอบคุณผู>ถือหุ>น
สำหรับความเห็นและข>อเสนอแนะ และขอรับข>อเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาและหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวข>อง
ตอไป
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู>ถือหุ>น) กลาววา ตนอยากให>รักษาบรรยากาศในการประชุม
ให>เปOนกันเอง ผู>ถือหุ>นมีโอกาสสอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการเพียงปKละหนึ่งครั้ง และไมได>
มีผลเปOนการเปลี่ยนแปลงญัตติที่เสนอให>ที่ประชุมพิจารณา
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พลอากาศเอก ภานุพงศ( เสยยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ขอให>ผู>ถือหุ>น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด>วย ไมเห็นด>วย หรืองดออกเสียง โดยที่ยังไมต>องฉีกและยังไมต>องสงบัตร
ลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร>อมกันในครั้งเดียว จากนั้น ได>ขอให>ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเปOนรายบุคคล ดังนี้
(1) นายประสงค พูนธเนศ
(2) นายมานิต นิธิประทีป
(3) นายมนัส แจมเวหา
(4) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
(5) นายสราวุธ เบญจกุล
และขอให>ผู>ถือหุ>นสงบัตรลงคะแนนสำหรับผู>ที่ได>รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ให>กับเจ>าหน>าที่
เพื่อแยกบัตรลงคะแนนของผู>ได>รับการเสนอชื่อแตละคน และบันทึกการลงคะแนนเสียงตอไป จากนั้น ได>กลาวปMด
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให>เจ>าหน>าที่ประมวลผลการนับคะแนน และ
ขอเชิญประธานฯ และกรรมการผู>มีสวนได>เสียทั้ง 5 ทาน กลับเข>ารวมประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให>เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ
ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้
(1) นายประสงค พูนธเนศ (กรรมการ)
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
มติที่ลง
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,541,001,285
99.5644
ไม!เห็นดวย
54,346,779
0.4315
งดออกเสียง
485,508
0.0039
บัตรเสีย
31,000
0.0002
(2) นายมานิต นิธิประทีป (กรรมการอิสระ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,544,639,713
99.5933
ไม!เห็นดวย
50,707,451
0.4026
งดออกเสียง
506,408
0.0040
บัตรเสีย
11,000
0.0001
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(3) นายมนัส แจมเวหา (กรรมการอิสระ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,555,118,404
99.6765
ไม!เห็นดวย
40,251,460
0.3196
งดออกเสียง
494,708
0.0039
บัตรเสีย
(4) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,538,939,337
99.5481
ไม!เห็นดวย
56,390,027
0.4477
งดออกเสียง
504,708
0.0040
บัตรเสีย
30,500
0.0002
(5) นายสราวุธ เบญจกุล (กรรมการอิสระ)
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
มติที่ลง
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,542,107,080
99.5732
ไม!เห็นดวย
53,491,284
0.4247
งดออกเสียง
255,208
0.0020
บัตรเสีย
11,000
0.0001
หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได>รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปOนผู>ได>รับการเลือกตั้งเปOนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานฯ นายมานิต นิธิประทีป นายมนัส แจมเวหา พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก และ
นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู>มีสวนได>เสีย กลับเข>าห>องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค!าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท.ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบการกำหนด
คาตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย ประจำปK 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ
2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท.
ได>จัดสงให>แกผู>ถือหุ>นแล>ว ขอให>กรรมการผู>อำนวยการใหญชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
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กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการ ทอท. ได>เห็นชอบข>อเสนอของ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย
ประจำปK 2563 ซึ่งเปOนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติหน>าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ใช>อยู รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. แล>ว เสนอให>กำหนดคาตอบแทน
กรรมการประจำปKงบประมาณ 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท.
1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได>รับคาตอบแทน 2 เทา
ของคาตอบแทนกรรมการ หากเปOนกรรมการในระหวางเดือนให>คำนวณตามสัดสวนของเดือน
1.2 คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เข>าประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธาน
ในที่ประชุมได>รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร>อยละ 25 โดยจายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร
อาจพิจารณาจายเบี้ยประชุมได>เกินกวา 1 ครั้งตอเดือน แตต>องไมเกิน 15 ครั้งตอปK
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไมมีการประชุม คงให>ได>รับ
คาตอบแทนด>วย และหากเปOนกรรมการในระหวางเดือนให>คำนวณตามสัดสวนของเดือน
2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได>รับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นร>อยละ 25
2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได>รับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให>เปOนกรรมการ อนุกรรมการ
หรือผู>ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดยอยอื่น ๆ
2.2.1 คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เข>าประชุม คนละ 15,000 บาท
2.2.2 ประธานในที่ประชุม ได>รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร>อยละ 25
2.3 การจายเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอย
2.3.1 จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะกรรมการที่เข>าประชุม รวมกันแล>ว
ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
2.3.2 คาตอบแทนเหมาจายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให>นับรวมเปOนการจาย
คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดยอยด>วย
3. กำหนดวงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2563 ไมเกิน
18,000,000 บาท
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2562 ไมเกินร>อยละ 0.50
ของเงินปQนผลจาย โดยคำนวณจายตามระยะเวลาการดำรงตำแหนงในปKงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ไมเกิน
1,500,000 บาทตอคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได>รับเงินโบนัสสูงกวากรรมการ
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ร>อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว>นกรรมการผู>อำนวยการใหญ ซึ่งเปOนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไมมีสิทธิ
ได>รับเงินโบนัสกรรมการ
ทั้งนี้ ไมมีสิทธิประโยชนอื่น ๆ ให>แกกรรมการ นอกจากคาตอบแทนข>างต>น
ประธานฯ ได>เปMดโอกาสให>ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับการพิจารณากำหนด
คาตอบแทนของกรรมการ
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู>ถือหุ>น) กลาววา เดิม ทอท. ได>กำหนดให>ประธานกรรมการได>รับ
คาตอบแทนรายเดือนสูงกวากรรมการในอัตราร>อยละ 25 แตในปKนี้ได>มีการเสนอให>ประธานกรรมการได>รับ
คาตอบแทนรายเดือนสูงกวากรรมการ 2 เทา จึงขอให>ชี้แจงถึงเหตุผลหรือข>อมูลทางการเงินประกอบการเสนอให>
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกลาว
นายโมกข(พิศุทธิ์ รตารุณ (ผู>รับมอบฉันทะ) กลาววา การพิจารณาความเหมาะสมของการปรับ
เพิ่มคาตอบแทนกรรมการควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ ทอท. เปOนสำคัญ จากข>อมูลที่ ทอท. นำเสนอ
ก็ปรากฏวา ทอท. ได>รับรางวัลตางๆ มากมาย และแม>ผลกำไรจะใกล>เคียงกับปKที่ผานมา ทอท. ก็ยังสามารถประกาศ
จายเงินปQนผลให>แกผู>ถือหุ>นได>ในอัตราที่สูงขึ้น แสดงให>เห็นวาคณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศนและคำนึงถึงประโยชน
ของผู>ถือหุ>น ตนจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ตั้งใจกำกับดูแลและบริหารงาน และเห็นด>วยกับการอนุมัติ
คาตอบแทนที่เสนอเพื่อเปOนรางวัลให>แกกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงวา การปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปOนการปรับให>สอดคล>อง
กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข>อง แตอยางไรก็ตาม ทอท. ยังกำหนดวงเงินคาตอบแทนของกรรมการประจำปK
งบประมาณ 2563 ในจำนวนไมเกิน 18,000,000 บาท เทาเดิม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกิจการอื่น
ที่การดำเนินงานใกล>เคียงกันแล>ว ก็จะพบวามีอัตราคาตอบแทนที่สูงกวา ทอท. เปOนสวนใหญ อยางไรก็ตาม
กรรมการทุกทานก็เต็มใจที่จะทำงาน และหลายทานก็เห็นวาเปOนการทำหน>าที่ในฐานะข>าราชการประจำ
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู>ถือหุ>น) สอบถามวาประธานฯ จะยังคงทำหน>าที่เปOนประธาน
กรรมการตอไปภายหลังเกษียณอายุราชการหรือไม และแสดงความกังวลในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประธาน
กรรมการเนื่องจากการทำงานอาจไมตอเนื่อง จากนั้น ได>กลาววา ในฐานะที่ประธานฯ เปOนผู>นำองคกรและ
เปOนข>าราชการประจำมีหน>าที่ทำงานให>แกประเทศชาติ ตนเห็นวาประธานฯ ควรยืนยันที่จะไมปรับเพิ่มคาตอบแทน
กรรมการ ทอท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเงินในสวนดังกลาวไปใช>ในการพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท.
ให>ทัดเทียมกับทาอากาศยานนานาชาติชางงีของสิงคโปรตอไป
ประธานฯ ชี้แจงวา ตนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 แม>ตามหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวข>องตนยังอาจดำรงตำแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจตอไปได> แตเรื่องดังกลาวก็ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของหนวยงานที่เกี่ยวข>อง ตนเปOนประธานกรรมการ ทอท. มาเปOนเวลา 6 ปKแล>ว มีโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
หลายโครงการที่ ทอท. ต>องการเรงดำเนินการเพื่อให>สอดคล>องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เติบโต
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง แตเนื่องจาก ทอท. เปOนบริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จึงมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ
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โครงการหลายขั้นตอน ไมสามารถทำการปรับปรุงทาอากาศยานได>ในทันที แตการจัดซื้อจัดจ>างโครงการของ ทอท.
ก็มีความโปรงใส อาคารทาอากาศยานหลายแหงเปOนกิจการที่ ทอท. รับโอนมาจากหนวยงานอื่นและได>เริ่มการ
กอสร>างในอดีต เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เมื่อดำเนินการกอสร>างจริงแล>วมีงบประมาณไมเพียงพอ
จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบการกอสร>าง เปOนผลให>พื้นที่ใช>งานบางสวนมีขนาดเล็กกวาที่ควรจะเปOน หรือมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกไมเพียงพอ ทำให> ทอท. ต>องทยอยปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อดำเนินการเรียบร>อยก็จะมีความ
สวยงามและทันสมัยทัดเทียมกับทาอากาศยานในตางประเทศ แม>แตทาอากาศยานดอนเมือง ทอท. ก็มีแผนที่จะ
พัฒนาตอไปเชนกัน โดย ทอท. จะกำหนดแผนพัฒนาทาอากาศยานทั้งหมดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในคราวเดียว เพื่อกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาและเพื่อให>เกิดความชัดเจน ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได>งายๆ และเปOนประโยชนตอ ทอท. ในระยะยาว
ว!าที่รอยตรี ประเสริฐ สวัสดิ์พงษ( (ผู>ถือหุ>น) กลาววา ในปKที่ผานมาพนักงาน ทอท. ได>เงินโบนัส
สูงถึง 7.5 เทาของเงินเดือน ซึ่งตนเห็นวาเปOนอัตราที่สูงเกินไป บริษัทเอกชนหลายแหงได>ให>เงินโบนัสพนักงาน
8 – 9 เทาของเงินเดือน เนื่องจากพนักงานทำงานอยางหนักทามกลางการแขงขันที่สูง ในขณะที่ ทอท. เปOนกิจการ
ผูกขาด ไมต>องแขงขันกับผู>ประกอบการอื่น จึงไมสมควรให>โบนัสแกพนักงานในอัตราที่สูงขนาดนี้ หาก ทอท. มีกำไร
จากผลการดำเนินงานก็ควรนำมาประกาศจายเปOนเงินปQนผลให>แกผู>ถือหุ>น ไมใชนำไปจายเปOนเงินโบนัสให>แก
พนักงาน ตนเห็นวา ทอท. เปOนรัฐวิสาหกิจ เงินโบนัสที่จายให>แกพนักงานจึงไมควรเกิน 4 เทาของเงินเดือน
ประธานฯ ชี้แจงวา ในปKที่ผานมาพนักงานของ ทอท. ได>เงินโบนัส 7.25 เทาของเงินเดือน
น>อยกวาปKกอนหน>า ซึ่งอยูที่ 7.75 เทาของเงินเดือน และในปKนี้ก็ได>มีการประกาศจายเงินปQนผลให>แกผู>ถือหุ>น
ในอัตราที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ฐานเงินเดือนของพนักงาน ทอท. ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มต>นที่ประมาณ
16,000 บาท ซึ่งเปOนอัตราเดียวกันกับหนวยงานราชการ แตพนักงานไมได>รับเงินบำนาญเหมือนหนวยงานราชการ
และไมได>รับเงินเดือนสูงเหมือนบริษัทเอกชน จึงไมสามารถนำอัตราเงินโบนัสมาเปรียบเทียบกันโดยตรงได>
หนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่นก็ให>เงินโบนัสพนักงานในอัตราที่ใกล>เคียงกัน เพียงแตไมได>มีการนำเสนอขาว และ
จำนวนเงินโบนัสที่จายให>แกพนักงานก็ไมได>สูง ในอดีตหากผลประกอบการไมดีเงินโบนัสที่จายให>แกพนักงาน
ก็อาจเหลือเพียง 4 เทาของเงินเดือน นอกจากนั้น กิจการของ ทอท. ก็ต>องแขงขันกับทาอากาศยานอื่นในภูมิภาค
เชน ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน อีกทั้งกิจการทาอากาศยานเปOนกิจการที่เปMดให>บริการตลอด 24 ชั่วโมง
พนักงานของ ทอท. ต>องทำงานอยางหนักเพื่อรองรับผู>โดยสารจำนวนมาก โดยไมให>เกิดข>อผิดพลาดที่แม>เปOน
ข>อผิดพลาดเพียงเล็กน>อยก็อาจนำไปสูการนำเสนอขาวในทางลบสร>างความเสียหายแก ทอท. และต>องคำนึงถึง
การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตางๆ
นายธีรวัฒน( วงศ(วานิช (ผู>รับมอบฉันทะ) กลาววา หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ
ทอท. จะเห็นได>วาคณะกรรมการและพนักงานของ ทอท. ต>องทุมเททำงานอยางหนัก จึงทำให> ทอท. มีผล
ประกอบการที่ดีในทุกๆ ปK จึงสมควรที่จะพิจารณาจายตอบแทนให>แกกรรมการและพนักงานของ ทอท.
อยางเปOนธรรม และขอให>ประธานฯ ควบคุมการประชุมให>เปOนไปด>วยความกระชับ และเปMดโอกาสให>ผู>ถือหุ>น
สอบถามในเรื่องที่ไมเกี่ยวข>องกับวาระการประชุมในวาระอื่นๆ
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ประธานฯ กลาววา เมื่อไมมีผู>ถือหุ>นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให>ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการประจำปK 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด>วยคะแนนไมน>อยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให>กำหนดคาตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการ
ชุดยอย ประจำปK 2563 และเงินโบนัสกรรมการประจำปKงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอ ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไม!เห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
12,538,429,282
99.5424
57,250,254
0.4545
385,200
0.0031
1,500
0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต>องผานการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงไมน>อยกวาสองในสาม (2/3) ของผู>ถือหุ>นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต!งตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดค!าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก!ผูสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให> กรรมการผู> อำนวยการใหญเปOนผู>ชี้ แจงตอที่ป ระชุมถึ งการแต งตั้ ง
ผู>สอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีแกผู>สอบบัญชี
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด>วยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยผู>วาการตรวจเงินแผนดินมีหน>าที่และอำนาจตรวจสอบ
รายงานการเงินที่หนวยงานของรัฐสงให>ตามกฎหมายวาด>วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง ทอท. เปOนหนวยรับตรวจ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น สตง.จึงทำหน>าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ซึ่ง สตง.
เปOนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู>ความสามารถ ไมมีความสัมพันธและ
ไมมีสวนได>เสียกับ ทอท. บริษัทยอย ผู>บริหาร ผู>ถือหุ>นรายใหญ หรือผู>ที่เกี่ยวข>องกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทยอย
บางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู>สอบบัญชีอื่น เนื่องจากไมเข>าหลักเกณฑหนวยรับตรวจตามพระราชบัญญัติข>างต>น
คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล>ว เห็นสมควรเสนอ
ให>ที่ประชุมผู>ถือหุ>นพิจารณาอนุมัติให>แตงตั้ง สตง. โดยให>ผู>วาการตรวจเงินแผนดินหรือเจ>าหน>าที่ สตง. ที่มีอำนาจเปOน
ผู>สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควรกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีแกผู>สอบบัญชีประจำปKงบประมาณ 2563 เปOนเงิน
7,425,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปKงบประมาณ 2562 เปOนเงิน 3,275,000 บาท ซึ่งเปOนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาด>วยการจัดเก็บคาธรรมเนียมการปฏิบัติงานด>านการตรวจสอบ ของ สตง. พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ไมมีการ
จายคาใช>จายอื่น เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใช>จายเดินทางของเจ>าหน>าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด>านบัญชี
และการเงิน ณ ทาอากาศยานภูมิภาค เปOนต>น
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ประธานฯ เปMดโอกาสให>ที่ประชุมซักถามคำถามตางๆ ที่เกี่ยวข>องกับการพิจารณาแตงตั้งผู>สอบ
บัญชีและกำหนดคาตอบแทนแกผู>สอบบัญชี และเมื่อไมมีผู>ถือหุ>นซักถามใดๆ จึงขอให>ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติการแตงตั้งผู>สอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีแกผู>สอบบัญชีประจำปKงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให>แตงตั้งผู>วาการตรวจเงินแผนดิน แหงสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
หรือเจ>าหน>าที่ สตง. ที่มีอำนาจ เปOนผู>สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปKงบประมาณ 2563 และกำหนดคาธรรมเนียม
การสอบบัญชีแกผู>สอบบัญชี เปOนเงิน 7,425,000 บาท ทั้งนี้ ไมมีการจายคาใช>จายอื่น เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาใช>จายเดินทางของเจ>าหน>าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด>านบัญชีและการเงิน ณ ทาอากาศยานภูมิภาค
เปOนต>น ด>วยคะแนนเสียง ดังนี้
จำนวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจำนวนหุนที่มาร!วมประชุม
มติที่ลง
(1 หุน = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
12,556,128,545
99.6817
ไม!เห็นดวย
32,732,801
0.2599
งดออกเสียง
7,360,100
0.0584
บัตรเสีย
หมายเหตุ มติในวาระนี้ต>องผานการอนุมัติด>วยคะแนนเสียงข>างมากของผู>ถือหุ>นที่เข>ารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กลาวเชิญผู>ถือหุ>นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม
นายประเสริฐ ไพโรจน(ภมร (ผู>ถือหุ>น) แสดงความคิดเห็นวาการจัดเตรียมอาหารสำหรับ
ผู>ถือหุ>นไมเพียงพอกับจำนวนผู>เข>ารวมประชุม ตนจึงขอเสนอให>มีการแก>ไขและปรับปรุง โดยให>ยกเลิกการจัดอาหาร
กลางวันในลักษณะบุฟเฟตและเปลี่ยนเปOนอาหารกลองแทน โดยอาจคำนวณจำนวนอาหารกลองที่ต>องจัดเตรียม
จากจำนวนผู>เข>ารวมประชุมในปKที่ผานมาและจัดเตรียมอาหารกลองสำรองไว>อีกร>อยละ 20-25 โดยตนเห็นวา
หากเปลี่ยนวิธีการจัดเตรียมอาหารกลางวันมาเปOนวิธีดังกลาว จะชวยแก>ไขปQญหาปริมาณอาหารที่ไมเพียงพอตอ
จำนวนผู>เข>ารวมประชุมได> หรือ ทอท. อาจพิจารณาแจกคูปองอาหารเปOนเงินจำนวนประมาณ 200 บาท ให>แก
ผู>ถือหุ>นที่มาในภายหลังเพื่อเปOนการชดเชยในกรณีที่อาหารกลางวันมีจำนวนที่ไมเพียงพอ
ประธานฯ กลาวขออภัยสำหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นและขอบคุณสำหรับความเห็นของผู>ถือหุ>น
โดยจะรับข>อเสนอแนะของผู>ถือหุ>นไปพิจารณาแก>ไขและปรับปรุงให>มีปริมาณอาหารกลางวันให>เพียงพอสำหรับ
ผู>เข>ารวมประชุมทุกราย

23
นายธานี วงษ(กล่ำ (ผู>ถือหุ>น) กลาววา ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมมีปkายบอกทางไปห>องสุขา
ซึ่งทำให>ผู>โดยสารไมทราบวามีห>องสุขาอยูในบริเวณใดบ>าง ตนจึงขอเสนอให>เพิ่มการติดปkายบอกทางไปห>องสุขา
ในบริเวณทาอากาศยาน นอกจากนี้ ตนขอเสนอให>มีการประหยัดไฟในบริเวณอาคารจอดรถในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในชวงเวลากลางวันเนื่องจากในบริเวณดังกลาวนั้นมีแสงอาทิตยสองจากภายนอกอาคารอยูแล>ว
จึงควรปMดไฟบางสวนในบริเวณอาคารจอดรถเพื่อเปOนการประหยัดพลังงาน
ประธานฯ กลาววาจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในเรื่องจำนวนปkายบอกทาง
ไปห>องสุขาและการเปMดไฟบริเวณอาคารจอดรถให>มีความเหมาะสม
นายส!งศักดิ์ ลิมบานเย็น (ผู>รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงความคืบหน>าและความชัดเจน 4 เรื่อง
ดังนี้ (1) ความคืบหน>าของกรณีพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ (2) สอบถามถึงคดีพิพาทที่สืบเนื่อง
จากการปMดทาอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อหลายปKที่ผานมา (3) สอบถามวาทอท. จะมีนโยบายในการเข>ารวมประมูล
หรือลงทุนในทาอากาศยานแหงอื่นหรือไม (4) ได>เสนอให>มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยเปOนวาระที่สืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ผานมา
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจวา
พื้นที่ดังกลาวเปOนพื้นที่อยูบนทางหลวงหมายเลข 37 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยูทางทิศใต>
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในเดือนมกราคม 2562 ทอท. ได>รับหนังสือมาจากกรมทาอากาศยาน แจ>งวา
กรมทาอากาศยานได>รับการชี้แจงจากกรมธนารักษวาการโอนที่ดินของกรมทาอากาศยานให>กับกรมทางหลวงนั้น
เปOนการดำเนินการผิดขั้นตอน โดยการดำเนินการที่ถูกต>องกรมทาอากาศยานจะต>องคืนที่ดินดังกลาวให>แก
กรมธนารักษซึ่งเปOนเจ>าของทรัพยสินกอน และจากนั้นกรมธนารักษจึงจัดสรรที่ดินให>กับกรมทางหลวง ซึ่งในการที่
จะคืนที่ดินให>แกกรมธนารักษซึ่งเปOนเจ>าของทรัพยสินนั้น ทอท. จะต>องดำเนินการยกเลิกการใช>ประโยชนในที่ดิน
ดังกลาวกอน ดังนั้น จึงต>องถือวาที่ดินบริเวณพิพาทเปOนที่ราชพัสดุที่อยูในความปกครองดูแลและใช>ประโยชนของ
ทอท. ตอมา ในชวงประมาณเดือนเมษายน 2562 เจ>าหน>าที่ของ ทอท. ได>เข>าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกลาว
พบวาที่ดินถูกบุกรุกและมีการเทลาดปูนบริเวณไหลทางระหวางพื้นที่ถนนและโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ ทอท.
ในฐานะผู>ดูแลทรัพยสินบริเวณดังกลาวจึงมีหนังสือไปถึงสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ซึ่งเปOน
หนวยงานกำกับดูแลพื้นที่ความปลอดภัยทางการบิน เพื่อให>ตรวจสอบวาพื้นที่บริเวณนั้นผานเกณฑทางด>าน
ความปลอดภัยทางการบินตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม ตอมา เมื่อ ทอท. พบข>อสงสัยวาพื้นที่บริเวณดังกลาว
อาจเปOนพื้นที่ที่ฝƒาฝ„นพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ทอท. จึงทำหนังสือถึงองคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
ในฐานะผู>ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองในพื้นที่ดังกลาว เพื่อให> อบต. ดำเนินการตรวจสอบวาพื้นที่
ดังกลาวฝƒาฝ„นพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 หรือไม ในปQจจุบัน หน>าที่ของ ทอท. ในฐานะผู>ดูแลทรัพยสิน
ในพื้นที่ดังกลาวได>สิ้นสุดลงแล>ว และอยูในระหวางการพิจารณาและตรวจสอบของหนวยงานทั้งสองข>างต>น
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จากนั้น ชี้แจงเกี่ยวกับแผนและนโยบายการลงทุนในทาอากาศยานอื่นๆ วาปQจจุบัน ทอท.
ดำเนินการบริการจัดการทาอากาศยาน จำนวนทั้งหมด 6 แหง ซึ่งแม>วาทาอากาศยานในประเทศไทยจะมีจำนวน
ทั้งหมด 39 แหงก็ตาม แตจำนวนผู>โดยสารที่ใช>บริการทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. คิดเปOนสัดสวนถึง
ร>อยละ 86 ของจำนวนผู>โดยสารทั้งหมด ซึ่งสงผลให>เกิดความแออัดในอาคารผู>โดยสาร ประกอบกับ ทอท.
มีความประสงคที่จะกอสร>างทาอากาศยานเพื่อครอบคลุมห>วงอากาศในพื้นที่บริเวณอื่นๆ ในประเทศ ด>วยเหตุนี้
คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นชอบตามข>อเสนอของฝƒายบริหาร ทอท. ในการดำเนินการลงทุนบริหารจัดการ
ทาอากาศยานอื่นๆ ทั้งนี้ ในการขยายการลงทุนในทาอากาศยานอื่นๆ ทอท. จำเปOนต>องพิจารณากอนวา
การขยายการลงทุนดังกลาว จะสามารถสร>างผลกำไรให>กับทาอากาศยานปลายทาง จากนั้นเมื่อทาอากาศยาน
ปลายทางสามารถสร>างผลกำไรแล>ว ทอท. จึงจะนำผลกำไรดังกลาวไปขยายการลงทุนและบริหารจัดการ
ทาอากาศยานอื่นๆ นอกจากนี้ ปQจจุบันผู>โดยสารจากทวีปยุโรปที่ประสงคเดินทางมายังภาคอีสานของประเทศไทย
จะต>องเปลี่ยนเครื่องที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือทาอากาศยานดอนเมืองกอนเดินไปสูภาคอีสาน ทอท.
จึงเล็งเห็นถึงความเปOนไปได>ในการลงทุนในทาอากาศยานบริเวณภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งการขยายการลงทุน
ดังกลาวจะทำให>ชวยลดความแนนของตารางเที่ยวบินในทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
ประกอบกับเปOนการสร>างทาอากาศยานในบริเวณที่ห>วงอากาศวางอยู จากนั้น ได>ขอให>เลขานุการบริษัท
ตอบข>อซักถามเกี่ยวกับคดีพิพาทที่สืบเนื่องจากการปMดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขานุการบริษัท ตอบข>อซักถามเกี่ยวกับคดีพิพาทที่สืบเนื่องจากการปMดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิวา คดีดังกลาวถึงที่สุดแล>วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยศาลฎีกามีคำสั่งไมรับฎีกา จำเลยทั้ง 13 ราย
จึงต>องชำระคาเสียหายให>แก ทอท. ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ เปOนจำนวนประมาณ 522 ล>านบาท
และปQจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการบังคับคดี ในการนี้ ฝƒายคดี ทอท. ได>ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของจำเลยบางคนและได>รับชำระหนี้ไว>แล>ว เปOนเงินประมาณ 2 ล>านบาท โดยในปQจจุบันอยูในระหวางการสืบหา
และรวบรวมทรัพยสินของจำเลย
ประธานฯ กลาวรับข>อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มวาระการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผาน
มาไปพิจารณา
นางพนัชกร พัฒนวศิน (ผู>ถือหุ>น) สอบถามเกี่ยวกับการขยายและปรับปรุงพื้นที่ของทาอากาศยาน
ในแตละจังหวัดวา ทอท. จะสามารถดำเนินการให>เสร็จสิ้นตามเปkาหมายที่กำหนดไว>หรือไม และได>แสดงความเห็น
วาจำนวนห>องสุขาที่ให>บริการในบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิคอนข>างจำกัด และไมมีปkายบอกทางไปห>องสุขา
ที่ชัดเจน ทำให>ผู>ที่ต>องการใช>ห>องสุขา โดยเฉพาะผู>สูงอายุต>องยืนรอเปOนเวลานาน และกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ทอท. ที่ดำเนินการให> ทอท. มีผลประกอบการที่ดี
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กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงวา การขยายและปรับปรุงพื้นที่ทาอากาศยานในแตละจังหวัด
ทอท. สามารถดำเนินการตามเปkาหมายที่กำหนดไว> และอาจเร็วกวาที่กำหนดไว>พอสมควร เนื่องจากเดิมหากจะมี
การรวมอาคารเพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารดังกลาวจะถูกรวมอยูในโครงการที่ขยายศักยภาพ ซึ่งเปOน
โครงการที่ต>องจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดล>อม (Environment Impact Assessment (EIA))
โดยการจัดทำรายงานดังกลาวอาจมีสวนทำให>การดำเนินการลาช>า โดยในขณะนี้อยูในระหวางการกอสร>างอาคาร
ผู>โดยสารขาออกประเภทกลุม (Group Check-in) ที่ทาอากาศยานดอนเมือง โดยคาดวาการกอสร>างจะเสร็จสิ้น
ในอีกประมาณ 2-3 เดือนข>างหน>า โดย ทอท. จะเริ่มดำเนินการกอสร>างในพื้นที่สวนที่คาดวาจะสามารถกอสร>างให>
เสร็จสิ้นกอน จากนั้น ได>ชี้แจงวา ปQจจุบัน ทอท. ได>เปMดใช>งานแอปพลิเคชันที่มีชื่อวา AOT Airport โดยผู>ใช>บริการ
สามารถทำการค>นหาตำแหนงห>องสุขา ร>านอาหาร ตู>เอทีเอ็ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ผานแอปพลิเคชัน
ดังกลาว ซึ่งมีลักษณะคล>ายกับแผนที่นำทาง โดยมีการตูนแอนิเมชันจำลอง (Augmented Reality) นำทาง
ผู>ใช>บริการแอปพลิเคชัน
ผูถือหุนซึ่งไม!ประสงค(ออกนาม สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให>จำนวนเที่ยวบินระหวางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศและจำนวนการขนสงสินค>าและพัสดุไปรษณียภัณฑทางอากาศ
มีจำนวนลดลง ตามรายละเอียดของข>อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปKหน>า 153
ประธานฯ ตอบข>อซักถามเกี่ยวกับสาเหตุที่จำนวนการขนสงสินค>าและพัสดุไปรษณียภัณฑ
ทางอากาศลดลงวา เนื่องจาก ทอท. คำนึงถึงความปลอดภัยเปOนสำคัญ ซึ่งบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ผู>ใช>บริการ
หลักในการขนสงสินค>าและพัสดุไปรษณียภัณฑไมมีเครื่องเอกซเรยสินค>าและพัสดุที่รับขนสง โดย ทอท. สุมตรวจ
สินค>าและพัสดุพบวาเปOนสินค>าและพัสดุอันตรายบางประเภท เชน อาวุธป„น ลูกกระสุน ยาเสพติด เปOนต>น
ดังนั้น ทอท. จึงมีหนังสือแจ>งไปยังบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด เพื่อยกเลิกการขนสงสินค>าทางอากาศผาน
ทาอากาศยานของ ทอท. จนกวาบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด จะปรับปรุงระบบให>มีเครื่องเอกซเรยที่สามารถ
ใช>ตรวจสอบพัสดุภัณฑที่อันตรายหรือผิดกฎหมายได> ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการขนสงสินค>าที่มีความเสี่ยง
ซึ่งขณะนี้ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ได>ปรับปรุงเรียบร>อยแล>ว ดังนั้น รายได>จากการขนสงสินค>าและพัสดุตางๆ
นาจะมีมากขึ้น
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาหตุที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศลดลงวา
กรณีดังกลาวมีสาเหตุมาจากสองประการ คือ (1) จำนวนอุปสงคหรือความต>องการในการโดยสารภายในประเทศ
ที่ลดลงและการหยุดชะงักของสายการบินราคาถูก (Low Cost) และ (2) จำนวนอุปทานหรือขีดความสามารถของ
ทาอากาศยานที่วางและสามารถรองรับได>ลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากความหนาแนนของตารางเที่ยวบินของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
นายวันชัย วิมุกตายน (ผู>รับมอบฉันทะ) กลาววา ทอท. ได>วาจ>างงานออกแบบอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังที่ 1 และสวนตอขยายด>านทิศตะวันออก รวมถึงอาคารสำนักงานที่จอดรถทางด>านตะวันออก
โดยวาจ>างผู>ออกแบบ 2 กลุม ตอมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. มีมติให>ปรับผู>รับจ>างกลุมแรก
จากการสงมอบงานลาช>า เปOนเงินจำนวนประมาณ 150 ล>านบาท และมีมติให>ปรับผู>รับจ>างกลุมที่สอง
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เปOนจำนวนเงินประมาณ 22 ล>านบาท ตนเห็นวาการมีคำสั่งให>ปรับผู>รับจ>างของ ทอท. ไมเปOนไปตามสัญญาจ>าง
และขัดกับแนววินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ไมให>นำเวลาที่กรรมการตรวจรับพัสดุใช>ในการตรวจรับ
มอบงานมาหักเงินคาจ>าง โดยกลุมผู>รับจ>างที่ 1 ได>ฟkอง ทอท. ตอศาลปกครองเพื่อเรียกร>องเงินคาจ>างที่ถูกหัก
เปOนคาปรับไว> พร>อมดอกเบี้ยในอัตราร>อยละ 7.5 ตอปK หรือเปOนจำนวนประมาณ 11 ล>านบาทตอปKนับแต
วันที่จายเงินงวดสุดท>ายเมื่อประมาณ 5 ปKที่แล>ว สำหรับผู>รับจ>างกลุมที่ 2 ได>สงหนังสือทวงถามถึง ทอท. เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2562 เพื่อให> ทอท. พิจารณาคืนเงินคาปรับ ซึ่งในปQจจุบันยังไมมีความคืบหน>าในการพิจารณา
เรื่องดังกลาว ด>วยเหตุนี้ ผู>รับจ>างกลุมที่ 2 จึงยื่นฟkองตอศาลปกครองในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ ตนทราบมาวา
ศาลปกครองได>สงหมายศาลให> ทอท. แล>ว จึงขอสอบถามวา หาก ทอท. แพ>ในคดีดังกลาว ซึ่งอาจมีผลทำให>
ทอท. ต>องชำระเงินคืนให>แกผู>รับจ>างเปOนจำนวนประมาณ 50-60 ล>านบาท ทอท. จะใช>เงินจากสวนใดไปชำระคืน
ประธานฯ ขอให>เลขานุการบริษัทตอบข>อซักถามเกี่ยวกับคดีดังกลาว
เลขานุการบริษัท ตอบข>อซักถามวา คดีดังกลาว ทอท. ได>รับคำฟkองเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ซึ่งข>อเท็จจริงในคดีนี้เปOนกรณีที่ผู>รับจ>างปฏิบัติผิดสัญญา ทอท. จึงหักเงินคาจ>างไว>เปOนเงินคาปรับและผู>รับจ>าง
ได>ดำเนินการยื่นฟkอง ทอท. ตอศาลปกครองเพื่อขอรับเงินคาจ>างสวนที่ถูกหักเปOนคาปรับคืน ซึ่งคดีนี้มีทุนทรัพย
จำนวนประมาณ 158 ล>านบาท ฝƒายคดี ทอท. ได>ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต>นแล>วพบวา บริษัทผู>รับจ>างปฏิบัติ
ผิดสัญญาจริง โดยได>มอบหมายให>พนักงานอัยการคดีปกครองเปOนผู>ดำเนินการแทน ทอท. ขณะนี้ คดีอยูระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง
ผูถือหุนซึ่งไม!ประสงค(ออกนาม สอบถามเพิ่มเติมวา การที่รายได> ทอท. เพิ่มขึ้นแตเฉพาะในสวน
ของเที่ยวบินระหวางประเทศ ในขณะที่รายได>ในสวนของเที่ยวบินภายในประเทศและการขนสงสินค>าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑมีการเติบโตที่ช>ากวานั้น หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบโดยตรงกับเที่ยวบินระหวางประเทศ
จะสงผลกระทบตอ ทอท. หรือไม
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามวา การยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศและเปลี่ยนมา
เปOนเที่ยวบินระหวางประเทศแทนนั้น จะทำให> ทอท. ได>รับคาบริการผู>โดยสาร (Passenger Service Charge)
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศมีคาบริการผู>โดยสารจำนวน 100 บาทตอคน แตสำหรับเที่ยวบิน
ระหวางประเทศจะมีคาบริการผู>โดยสารจำนวน 700 บาทตอคน ซึ่งกรณีดังกลาวจะทำให> ทอท. มีผลกำไรที่สูงขึ้น
แม>วาจำนวนผู>โดยสารจะไมเพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ในกรณีที่คาเงินบาทแข็งคาหรือเกิดเหตุการณตางๆ ใน
ตางประเทศ กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายได>ของเที่ยวบินระหวางประเทศ แตอาจจะยังไมนาเปOนกังวล
เทาใด เนื่องจากวา ตารางเที่ยวบินมีจำนวนจำกัดแตมีเที่ยวบินจำนวนมาก ทอท. จึงจำเปOนต>องบริหารจัดการ
เที่ยวบินอยางมีระบบ โดยหากมีการยกเลิกเที่ยวบินในตารางเที่ยวบินใดแล>ว ทอท. จะดำเนินการให>เที่ยวบิน
เชาเหมาลำ (Charter Flight) มาใช>บริการในตารางเที่ยวบินดังกลาวแทน
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นายปรัชญา เตียวเจริญ (ผู>ถือหุ>น) กลาวชื่นชมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการเผยแพร
ข>อมูลทางเว็บไซตของ ทอท. ที่มีการนำเสนอข>อมูลอยางละเอียดและครบถ>วน และขอกลาวชื่นชมที่คณะผู>บริหาร
ของ ทอท. ได>เข>ารวมงาน Opportunity Day (บริษัทจดทะเบียนพบผู>ลงทุน) ที่ได>มีการจัดงานขึ้นในปKที่ผานมา
และเสนอแนะให>คณะผู>บริหารควรเข>ารวมงาน Opportunity Day ทุกปK จากนั้น ได>สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน>า
ปQจจุบันของธุรกิจศูนยตรวจสอบสินค>าเพื่อการสงออก (Preshipment Inspection Center) ที่เปOนชองทาง
หารายได>เพิ่มเติมของ ทอท. และขอสอบถามถึงสถานะและการหารายได>ผานแอปพลิเคชันของ ทอท. และ
ประการสุดท>าย สอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมในปKนี้
กรรมการผูอำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามเกี่ยวกับความคืบหน>าของธุรกิจศูนยตรวจสอบสินค>า
เพื่อการสงออกวา ปQจจุบันธุรกิจอยูในระหวางการหาผู>รวมลงทุน ซึ่งในขณะนี้ ทอท. ได>มีการประสานงานกับ
สภาหอการค>าแหงประเทศไทย โดยสภาหอการค>าแหงประเทศไทยได>มีการเสนอชื่อกิจการค>ารวม (Consortium)
เพื่อให>มารวมลงทุนกับ ทอท. ซึ่งคาดวานาจะจัดตั้งบริษัทยอยได>สำเร็จในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
มีนาคม และคาดวาในอีกประมาณ 8-9 เดือนถัดไป หรือในชวงสิ้นปKงบประมาณ บริษัทยอยดังกลาวนาจะสามารถ
เริ่มประกอบธุรกิจได>อยางเต็มที่ และตอบข>อซักถามในเรื่องแอปพลิเคชันของ ทอท. วาแอปพลิเคชันดังกลาว
ได>มีการเปMดใช>งานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา และปQจจุบันแบงการใช>งานออกเปOน 2 ฟQงกชัน โดยหนึ่งในฟQงกชันนั้น
จะเปOนสวนของการให>บริการ เชน การให>บริการนำทางด>วยแผนที่และการตูนแอนิเมชัน (Augmented Reality)
เปOนต>น ปQจจุบันมีผู>ดาวนโหลดแอปพลิเคชันกวา 100,000 ราย และคาดวาจะมีจำนวนผู>ดาวนโหลดประมาณ
400,000 ถึง 500,000 ราย ในชวงหนึ่งถึงสองไตรมาสถัดไป สำหรับการหารายได>จากแอปพลิเคชันดังกลาว
อยูในระหวางการหารือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับสำนักงานหักบัญชี (Clearing House)
ซึ่งในสัปดาหที่ผานมา ทอท. ได>รวมลงนามในข>อตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding (MOU))
ทางด>านการเงินและการคืนภาษีมูลคาเพิ่มกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคาดวาแอปพลิเคชันดังกลาว
จะเริ่มมีรายได>อยางเปOนรูปธรรมตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของปKงบประมาณ 2563 เปOนต>นไป จากนั้น ชี้แจงตอที่ประชุม
เกี่ยวกับการคาดการณการเติบโตทางธุรกิจของ ทอท. วา ในปK 2563 คาดวาจะมีจำนวนผู>โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ
ร>อยละ 3-5 และคาดวาตารางเที่ยวบินฤดูหนาว (Winter Schedule) จะเต็มและเที่ยวบินระหวางประเทศจะมี
จำนวนมากกวาเที่ยวบินภายในประเทศ อยางไรก็ดี สำหรับชวงตารางเที่ยวบินฤดูร>อน (Summer Schedule)
คาดวาจะมีจำนวนผู>โดยสารลดลงและตารางเที่ยวบินจะไมเต็มเหมือนกับกรณีของตารางเที่ยวบินฤดูหนาว
นายสุรวิทย( กรุณา (ผู>ถือหุ>น) สอบถามวา ทอท. มีมาตรการการปkองกันการระบาดของไวรัส
โคโรนา ซึ่งมีจุดเริ่มต>นการระบาดที่เมืองอูฮั่น ประเทศจีนอยางไร และ ทอท. จะมีแนวทางในการบริหารจัดการและ
บริหารความเสี่ยงอยางไร เนื่องจากประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวจีนเปOนจำนวนมากและสถานการณอาจมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งตนเห็นวา ทอท. ควรมีการขยายฐานผู>โดยสารให>หลากหลายขึ้นเพื่อเปOนการกระจายความเสี่ยง
ในเบื้องต>น สำหรับการจายเงินโบนัสพนักงานของ ทอท. นั้น ตนเห็นวาพนักงาน ทอท. ควรได>รับเงินโบนัสไมเกิน
5 เดือน เนื่องจากลักษณะการทำงานของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนั้นมีความแตกตางกัน จึงไมสามารถนำมา
เปรียบเทียบกันได>
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กรรมการผูอำนวยการใหญ! ตอบข>อซักถามวา มาตรการปkองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปOนหนวยงานผู>รับผิดชอบและทำหน>าที่ควบคุมและออกมาตรการปkองกัน
ตางๆ ทอท. ในฐานะผู>ปฏิบัติงานจะต>องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ของ ทอท. จำเปOนต>องได>รับการประกาศจากหนวยงานดังกลาวกอน แตอยางไรก็ดี
ขณะนี้ ทอท. ได>มีการทำงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขอยางใกล>ชิด สำหรับมาตรการปkองกันและควบคุมโรค
ระบาดนั้น ทอท. ได>ปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Standard Operating Procedures (SOP)) ซึ่งเปOน
มาตรฐานเดียวกับที่ใช>ในชวงที่เกิดเหตุการณการระบาดของไข>หวัดนกและโรคเมอรส สำหรับผลกระทบทางการเงิน
ที่อาจเกิดขึ้น ทอท. ได>ดำเนินการให>เที่ยวบินเชาเหมาลำ (Charter Flight) มาใช>บริการแทนเที่ยวบินจากประเทศ
จีนที่ถูกยกเลิก รวมถึงได>นำมาตรการตางๆ มาใช>ในการบริหารจัดการ เชน การลดคาธรรมเนียมในการขึ้น-ลง
อากาศยาน (Landing Fee) เปOนต>น จากนั้น ได>ชี้แจงเกี่ยวกับเงินโบนัสพนักงานวา ทอท. คำนึงถึงประโยชน
ตอบแทนผู>ถือหุ>นกอนเปOนลำดับแรก โดยปKที่ผานมา ทอท. มีกำไรเทาเดิม แตคณะกรรมการเลือกที่จะลดการจาย
โบนัสพนักงาน เพื่อให>ผู>ถือหุ>นได>รับเงินปQนผลในอัตราเดิม ซึ่งในปKที่ผานมา ทอท. ได>ลดการจายเงินโบนัสพนักงาน
จาก 7.75 เดือน เหลือ 7.25 เดือน ทั้งที่ในรอบปKที่ผานมา พนักงาน ทอท. ทุกคนได>ทำงานหนักกันมาตลอด
เนื่องจากมีผู>มาใช>บริการเพิ่มขึ้น และทุกคนก็เปOนสวนสำคัญที่ทำให> ทอท. มีผลประกอบการที่ดี
นายโอภาส พุ!มพฤกษ( (ผู>ถือหุ>น) กลาวขอบคุณกรรมการผู>อำนวยการใหญที่ได>ชี้แจงตอที่ประชุม
เกี่ยวกับโบนัสของพนักงาน และกลาวขอความเห็นใจจากผู>ถือหุ>น เนื่องจากพนักงาน ทอท. ทุกคน ต>องปฏิบัติงาน
ให>ได>มาตรฐานและอยูภายใต>กฎระเบียบและข>อบังคับขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The
International Civil Aviation Organization (ICAO)) นอกจากนี้ การทำงานของพนักงานทอท. ยังอยูภายใต>
การประเมินผลของบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด อีกด>วย
นายนริศ สุขเลิศ (ผู>ถือหุ>น) สอบถามวา ทอท. จะสามารถเข>าไปดำเนินการบริหารจัดการ
ในทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาได>หรือไม
ประธานฯ ตอบข>อซักถามวา การบริหารจัดการทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภานั้น อยูภายใต>
โครงการประมูลคัดเลือกภาคเอกชนมาลงทุน ซึ่ง ทอท. ไมได>เข>ารวมประมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ทอท. วางแผน
จะขยายอาคารผู>โดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิไปทางด>านทิศเหนือ ซึ่งคาดวาจะสามารถรองรับผู>โดยสารสวนเกิน
ได>เพียงพอ นอกจากนั้น ทอท. มีแผนที่จะพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคด>านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังมีทาอากาศยานที่เปMดให>ใช>บริการน>อยกวาภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
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กรรมการผูอำนวยการใหญ! ชี้แจงวา ทอท. จะมีการจัดโครงการนำผู>ถือหุ>นเยี่ยมชมกิจการ
ทาอากาศยานภูเก็ต จำนวน 100 ทาน ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งรายละเอียดการสมัครเข>ารวมโครงการฯ
ได>แจ>งให>ทานผู>ถือหุ>นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2562 ในครั้งนี้แล>ว ผู>ถือหุ>นที่สนใจ
เข>ารวมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดและสงใบสมัครได>ที่จุดรับใบสมัครโครงการฯ บริเวณด>านหน>าห>องประชุมนี้
ซึ่งวันนี้เปOนวันสุดท>ายในการรับสมัคร
ประธานฯ กลาวขอบคุณผู>ถือหุ>นทุกทานที่ได>เข>ารวมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู>แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน และผู>ถือหุ>นที่กรุณาเปOนสักขีพยานในการประชุม และ
หากผู>ถือหุ>นทานใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถซักถามได>หลังจากการประชุมนี้ โดยติดตอไปที่
ฝƒายนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกลาวปMดประชุม
ปKดประชุมเวลา 16.35 น.
สรุปจำนวนผู>ถือหุ>นที่มาประชุมด>วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้
รวมทั้งสิ้น 5,062 ราย นับจำนวนหุ>นรวมกันได>ทั้งสิ้น 12,596,225,484 หุ>น คิดเปOนร>อยละ 88.1736 ของ
จำนวนหุ>นที่จำหนายได>แล>วทั้งหมด โดย ทอท. ได>ตรวจนับคะแนนเสียงเปOนที่เรียบร>อยแล>ว

ประธานในที่ประชุม
(นายประสงค พูนธเนศ)

เลขานุการบริษัท
(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

