
     

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 27 มกราคม 2555 
ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 

--------------------------------------------- 
กรรมการที่เขาประชุม 

1. พลอากาศเอก สุเมธ โพธ์ิมณี  ประธานกรรมการ 
2. พลตํารวจตรี พีรพันธุ เปรมภูต ิ  รองประธานกรรมการ 
3. พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร  กรรมการ 
4. นายพงศศกัติฐ เสมสันต  กรรมการ 
5. นายธนพิชญ มูลพฤกษ  กรรมการ 
6. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ  กรรมการ 
7. นายสมชาย พลูสวัสดิ์  กรรมการ 
8. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ  กรรมการ 
9. นายวัฒนา เตยีงกูล  กรรมการ 

10. นายธานินทร อังสุวรังษี  กรรมการ 
11. นางสาวพรทพิย ปกษานนท  กรรมการ 
12. วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ไมมาประชุม 
1.    นายวฒุิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย   กรรมการ (ไปราชการตางประเทศ) 
2.    นายอาคม เตมิพิทยาไพสิฐ   กรรมการ (ไปราชการตางประเทศ) 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี  รองกรรมการผูอํานวยการใหญ                               

 (สายงานแผนงานและการเงนิ) 
 และหวัหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) 

2. นายสมชัย สวสัดีผล  รองกรรมการผูอํานวยการใหญ                               
  (สายงานวิศวกรรมและการกอสราง) 

3. นางสาวชนาลยั ฉายากุล  เลขานุการบริษัท 
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4. นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ  ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผูแทนจากบรษิัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากดั 

5. ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ  
นางสาวระพพีร เครือมา  นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิ 8 
นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี   นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิ 6 
นางสุนทรี ตะเพียนทอง  นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิ 6 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
พลอากาศเอก สุเมธ โพธ์ิมณี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม              

ตามขอบังคับของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (ทอท.) 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง 

จํานวน 381 ราย นับจํานวนหุนได 11,558,646 หุน และโดยการมอบฉนัทะแทนผูถือหุน จํานวน 439 ราย         
ถือหุนรวมกนัทั้งสิ้น 1,232,297,623 หุน รวมจํานวนหุนทัง้หมดที่มาลงทะเบียน 1,243,856,269 หุน คิดเปน
รอยละ 87.07 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ ทอท.          
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของทอท. ขอ 27 ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 ของ ทอท. 

กอนที่จะพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ ทอท. ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูบริหาร ทอท. ที่เขารวมประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่วกบัการดูแลสทิธิของ           
ผูถือหุน ทอท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา โดยมีรายละเอยีด
หลักเกณฑและวิธีการตามทีไ่ดเปดเผยบนเว็บไซตของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ในระหวางวนัที่                
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 แตเมื่อพนกําหนดแลว ปรากฏวาไมมผูีถือหุนรายใดแจงความจํานงในเรื่อง
ดังกลาว 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในครั้งนี ้มีวาระการประชุมรวมทั้งสิน้ 8 วาระ 
ดังมีรายละเอยีดตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําเสนอตอผูถือหุนทุกคนแลว 

ประธานฯ ขอให วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผูอํานวยการใหญซ่ึงเปน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท. อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอที่ประชุมวา ในการอภิปราย ผูใดประสงคจะกลาวถอยคํา
ตอที่ประชุม ใหยกมือขึน้เหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ อนญุาตแลว จึงเดนิไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรยีมไว           
โดยตองกลาวถึง 
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• ช่ือ-นามสกุลของผูอภิปราย 
• สถานะเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ 

แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ เพื่อความเรียบรอยและไมเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุนทุกทาน เนื่องจาก                  
มีผูถือหุนมาประชุมเปนจํานวนมาก 

− ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน
หุนที่ตนถือโดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสยีง 

− สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง                      
โดยไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ 

− ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)              
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุนซึง่ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละ
วาระได 

− เจาหนาที่ของ ทอท. ไดแจกบัตรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนใหเฉพาะผูถือหุน              
ที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผูมอบฉันทะ
ไดระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร โดยไมไดระบกุารลงคะแนนเสียงในหนังสอืมอบฉันทะ และเจาหนาทีข่อง ทอท. จะไมแจกบัตร
ลงคะแนนใหแกผูรับมอบฉันทะ ในกรณทีี่ผูมอบฉันทะไดมีคําสั่งระบกุารลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือ                
มอบฉันทะแลว และจะบนัทกึคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตเวลาที่ผูรับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

− ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียงหรือไม และขอใหทําเครื่องหมายในชอง  ไมเหน็ดวย หรือ  งดออกเสียงในบตัรลงคะแนน 
และใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของ ทอท. เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง 
ในวาระเหลานี้ ทอท. จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเหน็ดวยและงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมด และ
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสยีงที่เหน็ดวย สําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลานี้ ขอใหเก็บบัตร
ลงคะแนนไวกอน และสงคนืแกเจาหนาทีข่อง ทอท. หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

− สําหรับวาระที ่5 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้ เพื่อให ทอท. ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี ทอท.          
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดวย              
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมกีารลงคะแนนสําหรับกรรมการแตละคนแยกกันไป 
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− บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกนิกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆา
และไมมีลายมอืช่ือกํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อ
กํากับการลงคะแนนแตกตางไปจากที่กลาวขางตน มิเชนนั้น จะถือวาการลงคะแนนดงักลาวเปนโมฆะ 

ภายหลังจากทีก่รรมการผูอํานวยการใหญอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน
แลว ประธานฯ ไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา เพื่อเปนการปฏบิัติตามแนวทางที่ดใีนการประชุมผูถือหุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่กลาวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมวา ควรจัดใหมีผูกํากับการประชมุผูถือหุน              
ที่เปนกลางเพือ่ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงใหเปนไปอยางโปรงใส เชน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผูสอบบัญชี  
ดังนั้น ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอเชิญผูแทนจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด             
ซ่ึงเปนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. จํานวน  2 คน และขออาสาสมัครผูแทนผูถือหุนจํานวน 3 คน 
ประจําที่โตะลงคะแนนใหเกยีรติเปนกรรมการกลางและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวา วาระที่ระบใุนหนังสือเชิญประชุม    
ทั้ง 8 วาระ ไมมีวาระการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งไดประชุมไปเมื่อปทีแ่ลว ซ่ึงไมใชธรรมเนียม
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การที่สงรายงานการประชุมใหผูถือหุน
พิจารณาแลวตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนดไมเคยมีบริษัทจดทะเบียนใดปฏิบัติเชนนี้ จึงควรเปดโอกาส
ใหผูถือหุนไดแกไขรายงานการประชุมผูถือหุนในคราวกอนในที่ประชุมเพื่อที่ผูถือหุนทั้งหลายจะไดรับทราบ
วา รายงานการประชุมผูถือหุนในปที่แลวมีการแกไขมากนอยเพียงใด ซ่ึงนาจะมีผูอภปิรายเพียง 20-30 คน        
ไมมากกวานั้น จึงขอฝากไววา การทําแบบนี้เปนสิ่งไมถูกตอง ตนตองการมืออาชีพในการทํางาน ทอท.             
ควรจัดใหมวีาระรับรองรายงานการประชุมเปนวาระที่ 2 ภายหลังจากทีป่ระธานฯ ไดแจงแนวทาง และ
วิสัยทัศนในการดําเนนิธุรกจิตอผูถือหุนในวาระที่ 1 จึงขอใหทานประธานฯ ชวยพจิารณาดวย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา จะรับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไวพิจารณา และขอใหที่ปรึกษา
กฎหมายชีแ้จงในประเด็นนีด้วย 

นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย)  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ทอท. กําลังปรับเปลี่ยน
แนวทางการพจิารณารายงานการประชุมผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน           
ช้ันนํา ซ่ึงตามกฎหมายไมไดกําหนดใหตองบรรจุวาระการรับรองรายงานการประชมุเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน นอกจากนี้ กฎหมายไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถคัดคานมติที่ประชุมไดภายใน         
1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ โดย ทอท. ไดสงรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดพจิารณาและ        
ขอความเห็นทางไปรษณยีลงทะเบียนแลว และปจจุบนันีบ้ริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทก็ไดเร่ิมนําวิธีการนี้   
มาปฏิบัติเชนเดียวกัน ตวัอยางเชน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (ปตท.สผ.) 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาวตอที่ประชุมวา ส่ิงที่บริษัทจดทะเบยีนใน                 
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยปฏิบัติกนัมานาน เชน บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  
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(PTTAR) ซ่ึงปจจุบันไดกลายเปน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) คือ เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการ 
ประชุมแลว บริษัทจะสงรางรายงานการประชุมใหแกผูถือหุนผูที่ไดกลาวในที่ประชมุเทานั้น และสอบถาม
ความเหน็วามคีวามประสงคตองการแกไขอยางไร หรือไม แตจะไมมีการสงรายงานการประชุมผูถือหุนลวงหนา
ไปเปนเวลานาน ไมมีบริษัทจดทะเบียนทีใ่ดทํากัน และขอใหจดบันทึกลงในรายงานการประชุมนีด้วย เนื่องจาก
เร่ืองนี้มีความสําคัญทางกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายจะวาอยางไรกว็าไป แตการตัดสนิใจวาจะดําเนนิการตาม
หรือไมอยูที่กรรมการ และผูถือหุนในฐานะเจาของบริษทัจะตองใหความเห็นดวย กรรมการของบริษัทจะตอง
ไปเขาอบรมที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงหลักสูตรของ IOD เขียนไวชัดเจนวาจะตอง
มีวาระรับรองรายงานการประชุม ซ่ึงหากเปนเชนนัน้จะตองไปแกหลักสูตร IOD และขอใหทําหนังสือแจง IOD 
ดวย และขอฝากใหกรรมการ ทอท. ดูแลในเรื่องหลักธรรมาภิบาลนี้ดวย 

นอกจากนี้ ขอซักถามตอที่ประชุมวา ผูรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่ง
เปนผูถือหุนคอืใคร ซ่ึงเรื่องนี้ตองชัดเจน เพราะหากไมชัดเจนหรือไมถูกตองตามกฎหมายจะไมสามารถ
ประชุมได เนือ่งจากกระทรวงการคลังถือหุนกวารอยละ 70 จึงขอฝากบันทึกรายงานการประชุมใหชัดเจนดวย 
เพราะการมอบอํานาจชวงไมสามารถกระทําได กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระบุไวชัดเจน และ
ขอใหแจงดวยวา ใครคือผูแทนกระทรวงการคลังมาประชุมในครั้งนี้ และการมาประชุมในฐานะผูแทน
กระทรวงการคลังทําตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 60/2551 ถูกตองหรือไม ขอใหทานประธานฯ พิจารณา       
ในเรื่องนี้ดวย 

ประธานฯ  ขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงเรือ่งการรับรองรายงานการประชุมใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวชนาลยั ฉายากุล (เลขานุการบริษทั)  ช้ีแจงตอทีป่ระชุมเกีย่วกบัเรื่องการสงรายงานการ

ประชุมวา ทอท. ไดมีหนังสอืลงวันที่ 10 กมุภาพันธ 2554 จัดสงรายงานการประชุมที่มีการบันทึกเรียบรอยแลว
ไปใหผูถือหุนทุกคนที่มีรายชื่อปรากฏในวนัปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการ
ประชุมผูถือหุน เพื่อตรวจแกไข และขอใหแจงกลับมาภายในวันที่ 22 กุมภาพนัธ 2554 และในกรณีที่ผูถือหุน
มิไดแจงการแกไขกลับมาภายในระยะเวลาดังกลาว จะถือวาผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับนั้นแลว         
ซ่ึงเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนผูใดขอแกไขรายงานการประชุมที่ ทอท. สงไป และ
นอกจากนี้ ทอท. ไดดําเนินการตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ ทอท.                         
ไดเผยแพรรายงานการประชมุผูถือหุนที่ดําเนินการเรียบรอยผานทางเวบ็ไซตของ ทอท. เพื่อใหผูถือหุนทุกคน   
ไดรับทราบดวย 

นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ) แจงตอที่ประชมุวา ตนไดฟงที่ปรึกษา
กฎหมายกลาวก็รูสึกคลอยตาม และขอชี้แจงตอที่ประชุมวา ทอท. ไดจดัสงรายงานการประชุมไปจริงเฉพาะ  
ผูที่กลาวหรือมีขอคิดเห็นในที่ประชุม เมือ่ 21 มกราคม 2554 แตไมมหีนังสือบอกใหตอบกลับ หรือใหแกไข
แลวตอบกลับอยางที่เลขานกุารบริษัทกลาวเมื่อสักครู แตตนไมสามารถนําเอกสารดังกลาวมายนืยนัได  
 
 



6 

เนื่องจากเอกสารนั้นไดสูญหายไปกับเหตุการณน้ําทวมเมือ่เดือนพฤศจิกายน 2554 และในสวนประเด็นที่วา 
รายงานการประชุมผูถือหุนตองไดรับการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนในคราวถัดไปหรือไม จึงขอใหยดึ 
ขอบังคับของ ทอท. เปนหลัก ซ่ึงหากนกักฎหมายผิด ตองรับผิดชอบ และผมเห็นวาขอบังคับของ ทอท.         
กําหนดไววา ตองมีการรับรองรายงานการประชุม 

นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวา เหน็ชอบดวยกับการที่ ทอท. ไดสงรายงาน
การประชุมที่เปนลายลักษณอักษรไปใหผูถือหุนทุกคน และในทายรายงานการประชุมไดระบวุา หากไมมีผูใด
แกไขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดใหถือวาเปนการรับรองรายงานการประชุมแลว เชนเดียวกับที่ ปตท.สผ.            
ไดปฏิบัติ ซ่ึงตนเห็นวา เปนเรื่องดีมาก เนื่องจากการมารบัรองรายงานการประชุมอีกหนึ่งปถัดไป  ผูถือหุน 
อาจลืมไปแลววา ไดกลาวตอที่ประชุมเมื่อปที่แลววาอยางไร นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนขอแกไขรายงาน
การประชุมทีบ่ันทึกผิด หรือบันทึกไมครบถวน บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ ก็มักอางวา แกไมไดแลว เนื่องจาก        
ไดเผยแพรรายงานการประชมุดังกลาวผานทางเว็บไซตใหรูโดยทัว่กันแลว ซ่ึงผูถือหุนที่เปนผูสูงอายไุมเคย 
เขาเว็บไซตกไ็มสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได ดังนั้น การที่ ทอท. สงกระดาษไปใหผูถือหุนพิจารณารายงาน
การประชุมเปนเรื่องดีแลว อีกประการหนึ่ง การรับรองรายงานการประชุมของแตละบริษัท มีผลทางกฎหมาย 
ในบางเรื่อง บางวาระเปนเรือ่งที่ตองนําไปใชปฏิบัติ ซ่ึงการรับรองรายงานการประชุมในปถัดไปอาจ                      
ไมทันการณ ซ่ึงบริษัทอื่นในตลาดหลักทรพัยซ่ึงตนถือหุนอยูไมมกีารสงรายงานการประชุมไปใหผูถือหุน
พิจารณาเชนนี ้และเมื่อถามถึงก็ไดรับการตอบกลับวา ไดเผยแพรผานทางเว็บไซตแลว ฉะนั้น ขอให ทอท. 
ปฏิบัติเชนนี้ตอไป ซ่ึงก็เปนเรื่องที่ถูกตองตามกฎหมายดวย และอกีประการหนึ่ง นอกจากจะแจงผลการ
ดําเนินงานสําหรับปที่ผานมาใหผูถือหุนรับทราบแลว ตนยังอยากทราบแผนการดําเนินงานของ ทอท. ใน
อนาคตดวย  เพื่อจะไดใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวา จะถือหุน ทอท. ตอไป จะซือ้เพิ่ม หรือจะขายหุน ทอท. 
ออกไป และประการสุดทาย หากเปนไปไดและไมติดขดัอะไร ขอใชสถานที่ที่ดอนเมืองสําหรับการประชุม
ในคราวตอไปดวย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ขอรับเรื่องการรับรองรายงานการประชมุตามที่ผูถือหุน
เสนอแนะไปพิจารณา และจะกําชับใหสงรางรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกคนเพื่อเปดโอกาสให                   
มีการพิจารณาแกไขลวงหนา เพื่อใหเปนไปตามหลักการ และขอเริ่มการประชุมในวาระที่ 1 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา 
1. เนื่องจากเกิดอทุกภยัในชวงปลายเดือนตุลาคม 2554 จนถึงกลางเดือนธันวาคม 2554 

และสํานักงานใหญ ทอท. ซ่ึงใชเปนสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง น้ําทวมและไดรับความเสียหาย 
คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นสมควรใหจดัประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2554 ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูม ิ 
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2. ตามที่ ทอท. ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันศุกรที่ 21 มกราคม 
2554 นั้น ทอท. ไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไวในเว็บไซตของ ทอท. 
www.airportthai.co.th ในหวัขอการกํากับดูแลกิจการที่ด ีหรือหัวขอ Corporate Governance ตั้งแตวนัที่                   
4 กุมภาพนัธ 2554 และไดนําสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2553 ใหผูถือหุนทราบแลวตั้งแต
วนัที่ 10 กุมภาพันธ 2554 โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนแจงขอแกไขหรือขอทักทวงให ทอท. ทราบภายในวันที่ 
22 กุมภาพนัธ 2554 ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดนาํสงขอเสนอหรือขอทักทวงเกี่ยวกับรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดังกลาว จึงถือวา ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 แลว 

3. เร่ืองการติดตามผลการประชุมของครั้งที่ผานมา ทอท. ขอที่จะเปดโอกาสให
สอบถามเรื่องตาง ๆไดภายหลังการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม 
เสร็จสิ้นแลว 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมวา ในกรณีที่ไมเห็นดวยกับราง
รายงานการประชุมผูถือหุน และขอแกไข จะดําเนินการอยางไร และขอทราบดวยวา ภายหลังจากการแกไข
เรียบรอยแลว ทอท. จะสงใหผูถือหุนทุกรายไดรับทราบการแกไขดังกลาวอยางไร 

ประธานฯ  ขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมในเรื่องนี้ 
นางสาวชนาลยั ฉายากุล (เลขานุการบริษทั)  ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา ในปนี้ ทอท. จะจดัทําเปน 

ใบตอบรับเพื่อใหผูถือหุนไดบันทึกขอความที่ประสงคจะแกไขและสงกลับมายัง ทอท. ซ่ึงในปที่แลว ทอท. 
ไดใชวิธีโทรศัพทแจง หรือทําเปนจดหมายแจงตอผูถือหุนซึ่งอาจจะไมสะดวกบาง แตในปนีจ้ะปรบัให 
เปนไปตามที่ผูถือหุนเสนอ 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมวา หากเปนเชนนัน้ จะมแีคผูถือหุน
ที่ขอแกไขกับ ทอท. ที่รับรูถึงขอความที่มีการแกไขใชหรือไม ซ่ึงหากเปนเชนนัน้ ขอมูลที่ผูถือหุนรายอื่น
ไดรับก็จะเปนขอมูลเดิมซึ่งไมถูกตอง ใชหรือไม 

นางสาวชนาลยั ฉายากุล (เลขานุการบริษทั)  ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา ภายหลังจากที่ ทอท. แกไข
รางรายงานการประชุมจนแลวเสร็จ ทอท. จะแจงขอความดังกลาวไปยงัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเผยแพรทางเว็บไซตของ ทอท. ใหผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนประมาณรอยละ 80 เขาเว ็บไซต
ไมเปน ดังนั้น การแจงแกไขขอความในรายงานการประชุมผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจจะทําให
ผูถือหุนหลายคนไมไดรับทราบขอมูลดังกลาว จึงขอฝากไวเปนการบานใหไปคิดดวย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา จะกําชับใหสงรายงานการประชุมใหแกผูถือหุนทุกคน รวมถึง
การเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตดวย และหากไมมีผูถือหุนคนใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเริ่มพิจารณา
วาระที่ 2 ตอไป 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 
ประธานฯ  ช้ีแจงวา คณะกรรมการ ทอท. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานในรอบป 2554          

ที่ผานมา ซ่ึงรายงานดังกลาว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและขอมูลการดําเนินงานประจําป 2554          
ที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ           
สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ใหที่ประชมุทราบ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอที่ประชุมวา ในรอบปบัญชี 2554 ทาอากาศยานของ ทอท.         
ไดใหบริการสายการบินแบบประจํารวม 109 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยาน        
ที่อยูในความรบัผิดชอบของ ทอท. 6 แหง ไดแก  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยาน
เชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ  ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ดังนี ้

• ปริมาณการขึน้-ลงของอากาศยานรวม 441,440 เที่ยวบนิ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.43 

• จํานวนผูโดยสารรวมทั้งสิ้น 66,300,666 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.46 

• ปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณยีภณัฑ จํานวน 1,408,068 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 

• ทอท. มีรายไดจากการดําเนินงานในป 2554 จํานวน 28,640.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ป 2553 จํานวน 4,608.07 ลานบาท หรือรอยละ 19.17  

• สําหรับคาใชจายจากการดําเนินงาน ป 2554 มีคาใชจายจาํนวน 21,432.92 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 1,803.26 ลานบาท หรือรอยละ 9.19  

• รายไดและคาใชจายสงผลให ทอท. มีกําไรจากการดําเนินงาน 7,207.77 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 2,804.81 ลานบาท หรือรอยละ 63.70 แตเมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 
1,538.12 ลานบาท ดอกเบีย้รับ รายไดและคาใชจายอืน่ ๆ แลว มีผลทําให ทอท. มีกําไรสุทธิ 2,528.30  ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.98 ทําให ทอท. มีกําไรตอหุนป 2554 เทากับ 1.77 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 23.78 
สาเหตุสําคัญเนื่องจากในป 2554 ปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้น  

 โครงการสําคัญที่จะดําเนินการในอนาคต และบรรจุอยูในแผนบริหารราชการแผนดนิป พ.ศ. 
2554 - 2558 จาํนวน 5 โครงการ ดังนี ้ 

1. โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ 2554 - 2560 งบประมาณ 
62,503.214 ลานบาท (เปนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก ครม.เมื่อ 24 สิงหาคม 2553) เพื่อดําเนินงานในการ
ออกแบบและกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 อาคารผูโดยสาร ระบบสาธารณูปโภค และงานจาง  
ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) ปจจุบันอยูระหวางการจดัหาที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) 

2. โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ต ปงบประมาณ 2553 - 2557 งบประมาณ     
5,789.802 ลานบาท (เปนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก ครม.เมื่อ 1 ธันวาคม 2552) เพื่อออกแบบและกอสราง
เขตปฏิบัติการการบิน ออกแบบและกอสรางอาคารผูโดยสารและอาคารสนับสนุน ออกแบบและกอสราง 
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อาคารเพื่อทดแทน ออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานศึกษาผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมและงานจางที่ปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) โดย ทอท. ไดลงนามในสัญญาการจัดจาง             
ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) เรียบรอยแลว เมือ่วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ปจจุบันอยูระหวางการ
ออกแบบรายละเอียดงานกอสรางของโครงการ 

3. โครงการกลุมอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ 
2555 - 2559 งบประมาณ 9,829.520 ลานบาท (เปนตวัเลขเบื้องตนซึ่งรวมดอกเบี้ยระหวางกอสราง) เพื่อ
ดําเนินการในการกอสรางกลุมงานอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ปจจุบนั                     
อยูระหวางการจัดทําโครงการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

4. โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ (รวมการศกึษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม) ปงบประมาณ 2557 – 2559 งบประมาณ 16,402.361 ลานบาท (เปนตวัเลขเบื้องตนซึ่งรวม
ดอกเบี้ยระหวางกอสราง) การกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยรวมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ปจจบุัน               
อยูระหวางการจัดทําโครงการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

5. โครงการชดเชยผลกระทบดานเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 
ปงบประมาณ 2552 - 2556 งบประมาณ 11,233.700 ลานบาท เพื่อชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ดานเสียง และสิ่งแวดลอมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ปจจุบนัไดดําเนินการเพื่อชดเชยใหกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียงและสิ่งแวดลอมของทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยจะดําเนนิการ                 
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2556 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ หากผูถือหุนมีขอซักถามประการใด  
ขอเชิญใหซักถามได 

นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุม ดังนี ้
1. ความสามารถในการรองรับเที่ยวบนิและผูโดยสาร รวมถึงพัสดุของทาอากาศยานของ 

ทอท. ปจจุบันรองรับไดเทาใด  
2. อัตราเฉลี่ย (Benchmark) ของความสามารถในการรองรับเที่ยวบนิและผูโดยสาร 

รวมถึงพัสดุของทาอากาศยานทั่วโลก มีอัตราเทาใด 
3. จุดคุมทุน (Break Even) ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูที่จํานวนผูโดยสาร  

จํานวนเที่ยวบนิ และจํานวนพัสดุเทาใด 
4. จาํนวนเที่ยวบนิ จํานวนผูโดยสาร และจํานวนพัสดุเทาใด จึงจะถือวา Overload 

และคับคั่งเกินไปจนตองเพิม่ทางวิ่งหรือขยายงาน 
5. ทอท. มีบุคลากรที่คอยดูแล และมีการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวหรือไม 
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ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ขอขอบคุณที่สอบถามคําถามที่จะเปนความรู และเกิดประโยชน
ตอ ทอท. มากที่สุด และขอใหฝายบริหารชวยตอบประเดน็คําถามดังกลาว 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา สําหรับความสามารถในการรองรับเที่ยวบนิ
และผูโดยสารแบบเต็มพกิัด (Full Capacity) นั้น ปจจุบันทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผูโดยสารได 
45 ลานคนตอป สวนของเทีย่วบนิรองรับได 76 เที่ยวบินตอช่ัวโมง 

สําหรับจํานวนเที่ยวบิน และจํานวนพัสดนุั้นจะตองสอดคลองกับความสามารถในการรองรับ 
(Capacity) ที่ ทอท. ไดเตรียมการรองรับไว เชน จาํนวนผูโดยสารตองสอดคลองกับเที่ยวบนิที่รองรับได                    
76 เที่ยวบนิตอช่ัวโมง สวนพัสดุภณัฑสามารถรองรับได 3 ลานตัน ซ่ึงหากมีพัสดุมากกวานี้ ตองมีการเตรียมการ 
รองรับสําหรับการขยายเพื่อใหผูที่มาใชบริการไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  

สําหรับเรื่อง Break Even ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และการขาดทนุอัตราแลกเปลี่ยนนั้น          
จะขอให รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายแผนงานและการเงนิ) ช้ีแจงในลําดับตอไป 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เร่ืองการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของ ทอท. นั้น ปจจุบัน ทอท. มีเงินกูอยูสกุล
เงินเดยีว คือ เงนิสกุลเยน ประมาณ 7 หมื่นลานบาท ซ่ึง ทอท. ไดมีการปองกันความเสี่ยงไวแลวเปนเงินบาท
คิดเปนรอยละ 77 และเหลืออยูประมาณรอยละ 23 ซ่ึงอยูในระหวางเฝารอเวลาที่เหมาะสมที่จะปองกัน     
ความเสี่ยง ซ่ึงเหลืออีกเพียงหนึ่งสัญญาเทานั้น มีมูลคาประมาณ 28,000 ลานเยน 

สําหรับเรื่อง Break Even นั้น เนื่องจากธุรกจิของ ทอท. เปนธุรกิจในลกัษณะที่มีคาใชจายประจํา
เปนสวนใหญ โดยในเรื่องของการกอสราง ทอท. จะลงทุนกอสรางทีเดียวดวยจํานวนเงินลงทุนกอนใหญ และ
จะกําหนดความสามารถในการรองรับ (Capacity) วา จะรองรับผูโดยสารไดจํานวนเทาใด ซ่ึงในสวนของ           
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผูโดยสารไดประมาณ 45 ลานคน ซ่ึงในขณะนี้ก็เต็มความสามารถ           
ที่รองรับไดแลว อยางไรก็ดี ทาอากาศยานสามารถรองรับไดตลอด แตความสะดวกสบายของผูโดยสารอาจจะ
ลดลง จึงมีโครงการที่จะพัฒนาขยายทาอากาศยานสวุรรณภูมิออกไป ซ่ึง ทอท. กําลังเริ่มดําเนินการอยูเพื่อจะ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารจาก 45 ลานคน เปน 60 ลานคน 

นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุน)  ตั้งขอสังเกตตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของ ทอท. ปนี้
มีกําไรแค 2 พนักวาลานบาท ในสวนตนคดิวากําไรดังกลาวนั้นนอยเกนิไป จึงขอให ทอท. พิจารณาลดรายจาย 
และเพิ่มรายไดใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มกําไรใหกับบริษัทเพือ่จะไดตกไปเปนของผูถือหุนในรูปเงนิปนผล โดยเงิน
ปนผล 80 สตางคตอหุนที่ ทอท. จายในคราวนี้นัน้นอยเกนิไป โดยตนไดรับฟงโฆษณาของ ทอท. ผานทาง
คล่ืนวิทยุ 102.75 MHz ซ่ึงคิดวาเปนรายจายที่ไมจําเปน เนื่องจาก ทอท. ผูกขาดแตผูเดยีวในประเทศไทย            
ในการดําเนินกิจการทาอากาศยาน ไมมีคูแขง เหตใุดจึงมีกําไรนอยเชนนั้น ผูถือหุนคอยเงินปนผล 2 - 3 บาท        
ตอหุน 
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นอกจากนี้ เร่ืองที่กลาวถึงในการประชุมผูถือหุนคราวทีแ่ลว กลาวคือ 
1. การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสวุรรณภูมิจํานวน 

12,000 ลานบาท ตนขอยืนยนัใหงดไมตองจาย เนื่องจากสนามบินนี้มีแผนกอสรางมาตั้งแตป 2507 ในขณะนัน้ 
พื้นที่บริเวณนีเ้ปนทองนาเวิ้งวางไมมีบานสกัหลัง แตเหตใุดปจจบุันมีบานเต็มไปหมด ซ่ึงคาชดเชยนัน้ เปนเงิน
ภาษขีองประเทศชาติ รายไดของประเทศควรจะนําไปพฒันาอยางอื่น 

2. เร่ืองการบริหารลานจอดรถยนต ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึง ทอท. กําลังมีขอพิพาท
อยูกับผูประกอบการ เหตุใดจึงไมมีการกลาวถึงในที่ประชุม 

3. เร่ืองใหบริการรถเข็นประเปาและรถรับสงผูโดยสาร (Shuttle Bus) ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เหตุใดจึงไมมีการกลาวถึงในทีป่ระชุม 

ประธานฯ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหแนวคดิ และในฐานะที่เขามาเปนประธาน
และคณะกรรมการจะรับขอเสนอแนะไว และจะพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อให ทอท. ไดผลกําไรมากที่สุด เพื่อใหเกดิ
ผลประโยชนตอบแทนแกผูถือหุนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 

สําหรับการจายคาชดเชยอันเนื่องมาจากผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมินัน้ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึง ทอท. มีหนาที่ตองปฏบิัติตามและไมสามารถฝาฝนได 

สําหรับเรื่องของการบริหารลานจอดรถยนต และรถเข็นกระเปา ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 
ขอใหผูบริหารของ ทอท. ช้ีแจงเรื่องนีใ้นวาระอื่น ๆ 

นางสาวจิณพกัตร พรพบิูลย (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมวา ในป 2553 ทอท. ยังมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน แตในป 2554 ทอท. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 96 ลานบาท และขาดทุน    
ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงอีกกวา 1,400 ลานบาท รวมทั้งสิ้นในป 2554 ทอท. ขาดทุนกวา 1,500 ลานบาท ซ่ึงถือเปนการ
ขาดทุนจํานวนมากหากเทียบกับป 2553 จงึอยากทราบวา การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึน้เพราะเหตุใด 
เนื่องจาก ทอท. มีหนวยงานที่ดูแลเกีย่วกับอัตราแลกเปลี่ยนอยูแลว เหตุใดจึงขาดทุนสูงขนาดนั้น ทัง้การขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึน้จริง นอกจากนี้ ขอใหทานประธานฯ ช้ีแจงวา เมื่อมีตวัเลขการขาดทุนสูงเชนนี้ 
ทานมีแนวทางที่จะปองกนัและเปลี่ยนแปลงกลยุทธเพื่อรับมือในป 2555 เพื่อไมใหเกิดการขาดทนุเชนนี้อีก
อยางไร 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากเศรษฐกิจในตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีความผันผวน
คอนขางมาก ทําใหคาของเงนิเหรียญสหรฐัฯ เมื่อเทียบกบัเงินเยน มีความออนคากวาเงินเยนมาก จากเดิมอัตรา
แลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 90 กวาเยน ปจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 76 เยน 
ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนตวัแปรสําคญัที่ทําใหคาเงินบาทออนคากวาเงินเยนมาก ในป 2553 อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 
100 เยน เทากบั 36.75 บาท ในขณะที่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2554 อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 100 เยน เทากับ           
 
 



12 

41.08 บาท จึงเปนเหตใุหมีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนตามบัญชี กลาวคือ การขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นจริง
จํานวนพันกวาลานบาท และการขาดทุนทีเ่กิดขึ้นจริงจํานวน 90 กวาลานบาท 

สําหรับเรื่องของการปองกันความเสี่ยง ที่ไดเรียนตอที่ประชุมขางตนวา ทอท. ไดดําเนินการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงไปแลวรอยละ 77 และเหลืออีกประมาณรอยละ 23 ซ่ึง ทอท. มิไดนิ่งนอนใจในการ
บริหารเงินตวันี้ แตหาก ทอท. ดําเนินการในขณะที่ภาวะประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของคาเงินที่ผันแปร         
ทอท. อาจจะขาดทุนจากที่ไมเกิดขึ้นจริงเปนเกิดขึน้จริงทันที ณ วันที่เขาทําธุรกรรม ทอท. จึงจําเปนที่จะตอง
รอโอกาสที่ดีที่สุดในการดําเนินการเพื่อปองกันความเสีย่งสวนที่เหลือ เพื่อปองกันการขาดทุนจริงมากเกินไป 

นางสาวจิณพกัตร พรพบิูลย (ผูถือหุน)  ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  การเปลี่ยนแปลงของคาเงิน
ไมไดเกิดขึ้นชัว่ขามคืนแบบฉุกเฉิน แตเราสามารถเห็นทิศทางวาจะมีแนวโนมไปในทางใด ดังนั้น การขาดทุน
จะพลิกเปนกําไรอยูที่กลยุทธ และกลยุทธทีจ่ะมีความสําคญัอยางยิ่งตอผูถือหุนและการบริหารองคกร คือ             
การที่เราเองจะตองดูแลเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงทุก ๆ ปจจัย ซ่ึงปจจุบนัเห็นไดชัดเจนวา การขาดทนุนี้เกดิขึ้น
อยางนอยเกือบรอยลานบาท ฉะนั้น หาก ทอท. ประหยดัการขาดทุนในสวนนี้ลงไปได จะทําใหกําไรของ ทอท. 
เพิ่มขึ้น จึงขอฝากใหชวยดูใหละเอียดยิ่งขึน้ ซ่ึงหากที่ผานมาดําเนนิการชาไป ขอใหดําเนินการใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 
หากยังไมมีความรูมากพอ กค็วรปรึกษาผูรูที่อยูขางนอกองคกรซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานนี้มากกวา 
เพื่อที่จะแกไขขอบกพรองจดุนี้และเกิดเปนกําไรนํามาแบงปนใหกับผูถือหุน และพนักงานของ ทอท. รวมถึง
นํามาทําประโยชนใหกับสังคมจะดกีวา 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดตัง้ขอสังเกตไว และหากมีส่ิงใดทีป่ระสงคจะแนะนํา 
ขอใหเสนอแนะมาไดตลอดเวลา ส่ิงใดที ่ทอท. เห็นวา จะทําใหการดาํเนินงานดีขึ้น เรายินดีทีจ่ะนาํไปปฏิบัติ 
และจะใชความพยายามอยางดีที่สุด 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมวา จากเอกสารที่แนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมหนาที่ 169 ระบุวา ทอท. บันทึกขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชียงรายจํานวน 293 ลานบาท โดยระบุเหตุผลวา เนื่องจากพบขอบงชีก้ารดอยคาของสินทรัพยดังกลาว และ
ไดประเมนิมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวพบวา ไมครอบคลุมมูลคาตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย ไมทราบ
ขอมูลดังกลาวคืออะไร และเหตุใดตวัเลขการขาดทุนจํานวนมากจึงอยูทีเ่ชียงราย 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))            
ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในเรื่องการดอยคาของทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ที่ดาํเนินกิจการโดยมีผลขาดทุนมา
โดยตลอด และเมื่อประเมนิรายไดที่คาดวาจะไดรับแลวก็ยังไมทําใหทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงรายมี                
เงินสดสุทธิเพียงพอตามมาตรฐานบัญชีใหม จึงจําเปนจะตองดอยคาทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงรายทั้งหมด         
200 กวาลานบาท ซ่ึงฝายบริหารของ ทอท. กําลังพิจารณาในเรื่องนี้เพื่อหาทางหารายไดใหกับทาอากาศยาน                 
แมฟาหลวง เชยีงรายใหมากขึ้น โดยจะตองมีเงินสดสุทธิ กลาวคือ รายไดหกัคาใชจายแลวมเีงินสดสุทธิไมนอยกวา
ปละ 33 ลานบาท จึงจะทําใหการดอยคานีห้มดไป ซ่ึงขณะนี้ ทอท. กําลังจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวอยู 
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นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตัวเลข 293 ลานบาท นั้น
ไดบันทึกลงบญัชีเรียบรอยแลว หรือวายังเปนเพียงแคตัวเลข 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตัวเลขดังกลาวลงบัญชีเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนทรัพยสินที่มีอยู ณ วันที ่                          
30 กันยายน 2554 ทรัพยสินสุทธิของทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงรายเหลืออยูที่ 290 กวาลานบาท                 
ซ่ึงจะตองดอยคา กลาวคือ จะตองตัดเปนคาใชจายทั้งหมดในป 2554 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในป 2555 นีจ้ะมีเร่ือง
ดังกลาวอีกหรือไม 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในป 2555 หากเปนเรื่องของการลงทุนก็จะถือเปนคาใชจาย สวนทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชยีงรายกจ็ะไมมีคาเสื่อม 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ผลการดําเนนิงานของ
โรงแรมทาอากาศยานสวุรรณภูมใินปทีแ่ลวกับปนีเ้ปนอยางไร 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา โรงแรมทาอากาศยานสวุรรณภูมิปนี้มีผลประกอบการใกลเคียงกับปทีแ่ลว 
กลาวคือ ปที่แลวขาดทุนอยู 96 ลานบาท และปนี้ขาดทุนอยูประมาณ 100 ลานบาท 

นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน)  สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ปจจุบันตวัเลขยอด
ขาดทุนสะสมเปนเทาใด 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 ตัวเลขขาดทุนสะสมอยูที่ 653 ลานบาท 

นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน)  แสดงความเห็นตอที่ประชุมวา หากผูโดยสารที่ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง เชยีงรายมีจํานวนนอย ก็ควรจะปดทาอากาศยานเชยีงรายเสีย และนํากําลังพลมาใชที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพือ่สรางกําไรใหกับผูถือหุน 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตองยอมรับวา ในขณะนี้จํานวนเที่ยวบินและ
ผูโดยสารไมสอดคลองกับที่ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงรายดําเนินการอยู แตอยางไรก็ดี ทาอากาศยาน         
แมฟาหลวง เชยีงรายยังมีสินทรัพยที่ ทอท. คิดวาจะไปหาประโยชนอีกจํานวนคอนขางมาก ซ่ึงในขณะนี้มีการ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในเรื่องการเพิม่รายไดใหทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงราย โดยใหไปศึกษาวา       
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงรายมีสินคาและบริการใดที่จะเปนแรงจงูใจใหคนเขามาใชบริการ ซ่ึงเราตอง
ยอมรับวาทาอากาศยานก็เปนแคสวนหนึ่งในเสนทางการขนสงทางอากาศ ดังนัน้ ในสวนของจังหวัดควร
จะตองเขามามสีวนรวมในเชงิบริหารในเรือ่งนี้ดวย และจะไปหารือกบัผูวาราชการจังหวดัวา สินคา และ 
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บริการของจังหวัดเชียงรายคืออะไร โดยขอเวลาไปศึกษาวิเคราะหในเรื่องนี้กอน อยาเพิ่งดวนสรุปวาจะตอง
ปดทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย เนื่องจากเหน็วาสนิทรัพยที่ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงรายมีคาและ
ยังมีชองทางทีจ่ะเพิ่มรายไดอยู อยางไรกด็ ีจะนําขอเสนอแนะของผูถือหุนมาพิจารณาอีกทางหนึง่ดวย 

นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน)  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หาก ทอท. คิดวายังไมควรปด
สนามบินนี้ กค็วรพิจารณาลดคาสนามบินลงมา และใหการบินไทยลดอัตราคาโดยสารเพื่อเปนการสงเสริม 
อยางนอยก็เพือ่ใหมีผูใชบริการมากขึ้น กลาวคือ จะมีคนมาใชสนามบินเพิ่มมากขึน้แตยังขาดทนุเทาเดิม ซ่ึงถือ
วาเปนการจูงใจเหมือนกับซื้อ 1 แถม 1  

นายธานี วงษกลํ่า (ผูถือหุน)   สอบถามวา ทาอากาศยานดอนเมืองก็ขาดทุนดวยใชหรือไม และ
ทอท. มีนโยบายในการบริหารจัดการกับเรือ่งดังกลาวอยางไร 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ทาอากาศยานดอนเมอืงก็เชนเดยีวกนักับ           
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชยีงราย ซ่ึงถือเปนสินทรัพยดอยคาเชนเดยีวกัน ในขณะนี้ ทอท. พยายามที่จะ
ดําเนินการในเรื่องของ 6 กิจกรรม ที่บริษัทที่ปรึกษาไดใหคําแนะนํา ซ่ึงบางกิจกรรม ทอท. ก็ไดดําเนินการไป
แลว เชน เร่ือง Private Jet Terminal สวนกจิกรรมที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ไมวาจะเปนในเรื่องของการซอม
อากาศยานแบบลําตัวกวางหรือลําตัวแคบ ศูนยจําหนายอะไหลในภูมภิาค เร่ืองของ Exhibition รวมถึงเรื่อง
ของการแสดงรถยนต โดยคาดวาในป 2556 ก็จะเปนรูปธรรม และสามารถดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม
เหลานี้ได อยางไรก็ดี จะตองกลับไปวิเคราะหวา 6 กิจกรรม ที่เสนอในขณะนีเ้พียงพอหรือไมสําหรับการ
แกไขไมใหทาอากาศยานดอนเมืองขาดทุนในเรื่องของการประกอบกิจการ ซ่ึง ทอท. ก็มีแนวความคิด                  
ในเรื่องอื่น ๆ ที่ตามมา เนื่องจากทาอากาศยานดอนเมืองยังคงเปนทาอากาศยานนานาชาติ ดังนั้น ในเรื่องของ
เที่ยวบนิระหวางประเทศที่มบีทบาท คือ Charter Flights ซ่ึงในขณะนี้ ทอท. มีนโยบายเชิงรุกที่จะเชื้อเชิญ       
ผูใหบริการ Charter Flights ใหเขามาใชบริการ แมกระทัง่ในเรื่องของเครื่องบินภายในประเทศขึ้นอยูกับ         
ความสมัครใจ ซ่ึงสิ่งที่นําเสนอทั้งหลายนีก้ําลังอยูในระหวางการศึกษาในรายละเอียดเพื่อใหเปนรูปธรรม          
ใหมากที่สุด และจะพยายามใหทาอากาศยานดอนเมืองขาดทุนนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

นายทองอินทร แสงงาม  (ผูถือหุน) แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา ผูบริหารของทาอากาศยาน
ตองพิจารณาใหสายการบินที่บินลงทาอากาศยานสวุรรณภูมกิลับมาใชทาอากาศยานดอนเมืองใหมากขึ้น                  
กวาที่เปนอยู เพื่อลดการขาดทุน ซ่ึงตนเคยเสนอตั้งแตป 2552 ใหทาอากาศยานดอนเมอืงเปนทาอากาศยาน
ภายในประเทศ แตก็ถูกคัดคานโดยรัฐบาล เหตุใดจึงตองปลอยใหสนามบินที่สรางมาเกือบรอยปมผีลขาดทุน
เชนนี้ จึงขอความกรุณาผูบริหารที่เขามาใหมบริหารจดัการในเรื่องนีด้วย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ในปนี้จะพยายามเรงรัดการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมือง          
นอกเหนือจากกิจการดานการบินใหเปนรูปธรรมใหไดมากที่สุด 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินการในรอบป 2554 ตามที่เสนอ 
หมายเหตุ  ในวาระนี้ เปนการรายงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ                       
จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับปบัญชสีิ้นสุด ณ วันท่ี             
30 กันยายน 2554 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้เปนการพจิารณาและอนมุัติงบดุลและงบกําไร

ขาดทุน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซ่ึงงบดุลและงบกําไรขาดทุนดงักลาว ไดผานการ             
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ดังรายละเอยีดปรากฏใน     
งบการเงินและรายงานประจําป 2554 ที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไร ขาดทุนสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่                   
30 กันยายน 2554 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงขอมูลเกีย่วกับงบดุลและงบกําไร ขาดทุนตอที่ประชุม ดังนี ้
ในป 2554 ทอท. มีสินทรัพยรวม 147,119.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.91 มีหนี้สินรวม 

75,565.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.33 รายไดจากการดาํเนินงานจํานวน 28,640.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
19.17 กําไรสุทธิจํานวน 2,528.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 23.98 ทั้งนี ้รายละเอียด ปรากฏตามงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสาํหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซ่ึงไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาํป 2554 เปนที่เรียบรอย 

ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอซักถามประการใด ขอเชิญซักถามได 
นายศักดิ์ริน ชศัูกดิ์ตระกูล (ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวา ไดศึกษางบดุลยอนหลัง 2 ป รวมทั้ง   

ป 2554 รวมเปน 3 ป พบวา อัตรากําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางผันผวนอยางที่ ทอท. ไดช้ีแจง  
ซ่ึงตนเห็นวา ส่ิงที่นาจะพจิารณาใหลึกซึ้งกวาที่ผูถือหุนกลาวมา คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
หนวยงานอืน่ที่ทําหนาที่ในทํานองเดียวกนัไดทําหนาที่เหมาะสมแลวหรือไม เนื่องจากเห็นวา ทอท. สามารถ
ปรับปรุงกําไรอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ไดดวยการทําสัญญา Swap หรือสัญญาอื่น ๆ ระหวางป เนื่องจาก                      
ในบางขณะมภีาวการณเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมวาเงินเหรียญสหรัฐฯ กับเงนิบาท หรือเงนิบาทกับเงิน
สกุลอ่ืน จึงอยากทราบวา คณะกรรมการที่ควบคุมหรือดูแลเรื่องความเสี่ยงไดมกีารปรับปรุงตลอดเวลาหรือไม 
เชน รายไตรมาส ซ่ึงตนสังเกตเห็นวา นาจะไมม ีและอาจจะมีการพจิารณาวางแผนแคปละครั้ง หรือสองครั้ง
อยางมาก 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ทอท. มีคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ตางประเทศ ซ่ึงมีผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลงัเปนอนุกรรมการ และมีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตเิปนประธานคณะอนกุรรมการชุดนี้ ซ่ึงทานติดภารกิจจึงไมสามารถเขารวมประชุม
ในวนันี้ได โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีการประชุมคอนขางถี่ในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวนหรือ 
ชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมแีนวโนมที่ดี นอกจากนี้ ยังมีทีมงานติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา โดยจะรายงานความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนใหกับอนุกรรมการทุกคนทราบผานทาง 
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โทรศัพทมือถือ และใหสถาบันการเงินหลายแหงสงขอมูลตาง ๆ เขามาเพื่อประกอบการพิจารณา หากชวงใด    
ที่อัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสม ทอท. ก็จะทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง แตในบางชวงเวลาก็ไมเปนอยางที่ผูถือหุน
กลาววา การเปลี่ยนแปลงของคาเงินไมไดเกิดขึน้ชั่วขามคืนแบบฉุกเฉิน ในปที่ผานมา บางขณะความผันผวน          
ที่เกิดขึ้นระหวางชั่วโมงก็มี ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่เคยทําให ทอท. ไมสามารถทําธุรกรรมได 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนผูใดซักถามเพิ่มเติมอีก ขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไร ขาดทนุของ ทอท. สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติงบดุลและงบกําไร ขาดทนุสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด วันที่              
30 กันยายน 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,284,907,034 99.8287 
ไมเห็นดวย 0 0.0000 
งดออกเสียง 2,205,702 0.1713 
บัตรเสีย 0 0.0000 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ        

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 43,256,494 หุน ทําให              

ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จํานวน 1,287,112,736 เสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2554 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้เปนการพจิารณาจดัสรรเงินปนผลสําหรับ 

ผลการดําเนินงานประจําปบญัชี 2554 และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบันโยบาย
การจัดสรรเงินปนผลของ ทอท. 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. 
กําหนดใหการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหัก
สํารองตาง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยู
กับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการของ ทอท. เห็นสมควร
ใหจายเงินปนผลนั้น ใหนําเสนอเพื่อขออนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหคณะกรรมการ ทอท. มีอํานาจอนุมัตใิหจายเงินปนผลได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมคราวตอไป ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 68 และ 70  
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ผลการดําเนินงานประจําป 2554 ทอท. มีกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังหกัภาษเีงินได จาํนวน 
2,596.29 ลานบาท  หรือคิดเปน 1.82 บาทตอหุน ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซ่ึงมีจํานวน 
1,428.57 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 1,142.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.02 
ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกําหนดวนักําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุนเมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 และกําหนด
จายเงินปนผลในวนัที่ 9 กุมภาพันธ 2555 

ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมีขอซักถาม ขอใหสอบถามได 
นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน)  แสดงความเห็นตอที่ประชุมวา ในปนีเ้ปนปมหามงคล ทอท. 

ควรจะจายเงนิปนผลเพิ่มอีก 5 สตางค ซ่ึงเปนเงินจํานวนไมมาก หวังวาคณะกรรมการ ทอท. คงจะเห็นดวย                  
นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน)  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การจายเงินปนผลที่อัตรา 80 สตางคตอหุน

ตอป เมื่อเทียบกับราคาหุนของ ทอท. แลวอัตราผลตอบแทน (Yield) เทากับรอยละ 1.6 เทานั้น ซ่ึงคอนขางจะ
นอยไป อยางไรก็ดี ขออยาใหเปนเหมือนอัตราผลตอบแทนของระบบธนาคารในเมอืงไทย ซ่ึงใหอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากจํานวนต่ํา และเปนอัตราทีห่างจากอัตราเงินเฟอมาเปนเวลานานนับสบิปแลว สําหรับธนาคาร
มีขอยกเวนอยู 2 แหง คือ ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารทิสโก จึงขอฝากใหพจิารณาอัตราผลตอบแทน         
ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน และอตัราเงินเฟอดวย 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))  
ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เหตุที่ ทอท. จายเงินปนผลที่อัตรา 80 สตางคตอหุน ในครั้งนี้ เปนเพราะ ทอท. มีภาระที่
จะตองมีการพฒันาทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ซ่ึงตองใชเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 62,000 ลานบาท และ                
ทาอากาศยานภูเก็ตอกีประมาณ 5,700 ลานบาท ซ่ึง ณ ปจจุบัน อาจเห็นวา ทอท. มีเงินสดเหลือ แตหากโครงการ
เร่ิมกอสรางเมื่อใด จะตองกูเงินเพิ่มอีกไมต่าํกวา 40,000 ลานบาท ดังนัน้ ทอท. จําเปนที่จะตองนําเงินกําไร         
สวนนี้เก็บไวเพื่อการลงทุนในโครงการของ ทอท. นอกจากนี้ ราคาหุน ทอท. ณ วนัทีป่ระชุมนี้ คือ 51.25 บาท
ตอหุน ซ่ึงการจายเงินปนผลที่อัตรา 80 สตางคตอหุนนั้น เทียบแลวดีกวาอัตราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอสอบถามเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2554 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 
2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,287,065,233 99.9963 
ไมเห็นดวย 17,003 0.0013 
งดออกเสียง 30,500 0.0024 
บัตรเสีย 0 0.0000 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ         

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 3 ทําใหในวาระนี้                           

มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จํานวน 1,287,112,736 เสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 39 กําหนดวา ในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนั้น 
ใหกรรมการจบัสลากกันวาผูใดจะออก สวนปที่สามและปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนัน้อาจถูกเลือกเขามาดาํรงตําแหนงใหมก็ได 
และขอบังคับของ ทอท. ขอ 36 กําหนดให ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทไมนอยกวา 
5 คน แตไมเกนิ 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชมุผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 คร้ังนี้ มกีรรมการที่ตองออกตามวาระจาํนวน 5 คน 
ดังนี ้

(1) นายธนพิชญ มูลพฤกษ 
(2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
(3) นายสมชาย พลูสวัสดิ์ 
(4) วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร 
(5) นายสมชัย สัจจพงษ 

ทั้งนี้ นายสมชยั สัจจพงษ ไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่                   
12 ตุลาคม 2554  
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ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาดวย ไดพิจารณา
ประวัตแิละประสบการณของกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คน แลวเห็นวา เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณสูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสําเร็จและเปนประโยชนตอ             
การปฏิบัติงานของ ทอท. เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกลบัเขาเปนกรรมการ ทอท. ตออีกวาระหนึ่ง  

สําหรับกรณีที ่นายสมชัย สัจจพงษ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ ทอท. ตั้งแตวนัที่                   
12 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท. จะรวมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติ ความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ ทอท. เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ทอท. พิจารณา
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลงอีก 1 ตําแหนง ในภายหลัง เพื่อใหคณะกรรมการ ทอท. มีจํานวนครบ 
15 คน ตามขอบังคับ ทอท.  

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่กรรมการสรรหา
เสนอเปนกรรมการ ทอท. ตออีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 คน ดังนี้  

(1) นายธนพิชญ มูลพฤกษ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
(2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
(3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
(4) วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กลับเขาดํารงตาํแหนงเปนกรรมการอกี

วาระหนึ่ง 
สําหรับประวตัิผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว 
ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา หากผูถือหุนผูใดมีขอซักถามประการใด ขอใหสอบถามได 
นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน) สอบถามเพิ่มเติมวา เนื่องจากในหนังสือเชญิประชุม วาระที่ 5   

ในสวนของขอ 5  (2) ระบุไววา เนื่องดวยนายสมชัย สัจจพงษ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ ทอท. ตั้งแต
วันที่  12 ตุลาคม 2554 ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท. จะรวมกันพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถเหมาะสมกับกจิการของ ทอท. เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ทอท. 
พิจารณาแตงตัง้เปนกรรมการแทนกรรมการที่วางลงอกี 1 ตําแหนง ในภายหลัง และนาํเสนอตอที่ประชุม         
ผูถือหุน เพื่อใหคณะกรรมการ ทอท. มีจํานวนครบ 15 คน ตามขอบังคับ ทอท. หมายความวา ในการประชุม    
ผูถือหุน   ในวนันี้ จะมีการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนนายสมชัย สัจจพงษ ดวย   
ใชหรือไม 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะนี้ ทอท. ไมไดรับขอมูลการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการแทน นายสมชัย สัจจพงษ จากกระทรวงการคลัง  

หากผูถือหุนไมมีขอสอบถามเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระเปนรายบุคคลจํานวน 4 คน ดังนี ้
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(1) นายธนพิชญ มูลพฤกษ 
(2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
(3) นายสมชาย พลูสวัสดิ์ 
(4) วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                        
ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้

       (1) นายธนพิชญ มูลพฤกษ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย 1,283,643,250 99.7303 
ไมเห็นดวย 3,371,384 0.2619 
งดออกเสียง 74,902 0.0058 
บัตรเสีย 24,700 0.0020 

 
(2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,178,734,114 91.5796 
ไมเห็นดวย 108,286,420 8.4131 
งดออกเสียง 73,702 0.0057 
บัตรเสีย 20,000 0.0016 

 
(3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,215,150,884 94.4090 
ไมเห็นดวย 71,769,650 5.5760 
งดออกเสียง 46,702 0.0036 
บัตรเสีย 147,000 0.0114 
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(4) วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย 1,286,787,674 99.9746 
ไมเห็นดวย 98,450 0.0077 
งดออกเสียง 71,212 0.0055 
บัตรเสีย 156,900 0.0122 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ           

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 4 จํานวน 1,500 หุน ทําให              

ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จํานวน 1,287,114,236 เสียง 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการ ทอท. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ            

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 และวงเงินโบนัสกรรมการประจําปงบประมาณ 2554 ตามที่
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนแลว และขอใหรองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน) ช้ีแจงเกี่ยวกับ 
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

นางสภุาภรณ บุรพกุศลศรี (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน))
ช้ีแจงตอที่ประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนวา คณะกรรมการ ทอท. โดยการ
เสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมที่ใกลเคยีงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกจิที่
ใกลเคียงกับ ทอท. เพื่อใหคาตอบแทนสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอ        
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 และวงเงินโบนัสกรรมการประจาํป
งบประมาณ 2554 ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับอัตราที่ไดรับอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งที่ผานมา ดังนี้  

1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท. อัตราคาตอบแทนที่เสนอมี ดังนี ้
      1.1  คาตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท หากเปนกรรมการในระหวาง 

เดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน 
      1.2  คาเบี้ยประชุมตอคร้ังที่เขาประชุม คนละ 20,000.- บาท หากเดอืนใด                    

มีการประชุมเกิน  1 คร้ัง คงใหไดเบี้ยประชุมเพียง 1 คร้ัง 
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2.    คาตอบแทนกรรมการชุดยอย 
      2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ  คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท         

หากเดือนใดไมมีการประชุม คงใหไดรับคาตอบแทนดวย หากเปนกรรมการในระหวางเดือน ใหคํานวณ          
ตามสัดสวนของเดือน 

      2.2  กรรมการ ทอท. ที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ  
อนุกรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอ่ืน ๆ ใหไดรับ 
คาเบี้ยประชุมตอคร้ังที่เขาประชุม คนละ 15,000.- บาท ใหไดรับคาตอบแทนรวมทั้งสิ้นไมเกินเดือนละ 
 30,000.- บาทตอคน ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.   ประธานและรองประธานของทุกคณะ ไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ 
4. กําหนดวงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2555 ไมเกิน 

17 ลานบาท 
5. กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2554 โดยใชหลักเกณฑ

เดียวกับปทีแ่ลว คือ ไมเกนิรอยละ 0.50 ของเงินปนผลจาย หลักเกณฑการจัดสรรเปนไปตามที่คณะกรรมการ ทอท. 
กําหนด ทั้งนี้ ไมเกิน 1,000,000.- บาทตอคน ยกเวนกรรมการผูอํานวยการใหญ ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. 
ที่ไมมีสิทธิไดรับเงินโบนัสกรรมการ 

ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนผูใดประสงคจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม 

นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุน) แสดงความคิดเห็นวา กรรมการ ทอท. ไดรับคาตอบแทน
กรรมการเปนรายเดือน และมีคาเบี้ยประชมุอีกเดือนละ 30,000.- บาท กรรมการไมใชลูกจาง เพราะเหตใุด
กรรมการจึงไดรับเงินเดือน นอกจากนี้ คาตอบแทนที่กรรมการควรจะไดรับคือ คาเบี้ยประชุม เทานั้น เพราะ
กรรมการไดรับเชิญเขามาดํารงตําแหนงเพือ่ที่จะบริหารองคกร ความไมเหมาะสมของการใหคาตอบแทน
กรรมการเปนรายเดือน  คือ หากในเดือนนัน้ไมมีการประชุมกรรมการ หรือมีการประชุมกรรมการ แต
กรรมการไมเขารวมประชุม แตยังไดรับเงนิเดือนเต็มเดือน เปนการเพิ่มคาใหจายของ ทอท. โดยไมจาํเปน 
ดังนั้น จึงขอเสนอใหเลิกการใหคาตอบแทนกรรมการเปนเงินเดือน และเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนปรับอัตรา
เบี้ยประชุมใหกับกรรมการแทน เชน เปนครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อลดคาใชจายของ ทอท. 

นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน) สอบถามวา  นอกจากเงนิเดือนประจํา และเบี้ยประชมุ
กรรมการแลวคณะกรรมการยังไดรับคาตอบแทนอื่น ๆ อีกหรือไม เชน เงินคารับรอง คาน้ํามันรถ 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการไมไดรับคาตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือน และเบี้ยประชุม และคาตอบแทนของกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิ เปน
คาตอบแทนที่เทากับปที่ผานมา 
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เรืออากาศโท ธีระพร เทียนทอง (ผูถือหุน)  เสนอตอที่ประชุมวา ทอท. ควรบันทึกขอมูลการ  
เขารวมประชมุ และการขาดประชุมของกรรมการไวในรายงานการประชุมดวย 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ทอท. มีการบันทึกขอมูลการเขารวมประชุม และการขาด
ประชุมของกรรมการไวทุกครั้ง รวมทั้งไดรายงานไวในรายงานประจําปดวย 

นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน) แสดงความเหน็วา เร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ในปจจุบนั ไมวา
กรรมการจะเขารวมประชุม หรือไมเขารวมประชุม กรรมการตองรวมรับผิดชอบในมติของคณะกรรมการที่
ออกมา กรรมการจึงสมควรไดรับคาตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเบี้ยประชุมดวย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกาํหนดคาตอบแทน
กรรมการ ดวยคะแนนเสียงดงันี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,286,878,243 99.9816 
ไมเห็นดวย 185,823 0.0144 
งดออกเสียง 39,580 0.0031 
บัตรเสีย 11,900 0.0009 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ   

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 5 จํานวน 1,400 หุน ทําให       

ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จํานวน 1,287,115,636 เสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 
ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้เปนการพจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนแกผูสอบบัญชี และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 กําหนดให สํานักงาน   
การตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแตงตั้ง  
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สตง. เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2555 และกําหนดอัตราคาตอบแทน เปนเงิน 2,750,000.- บาท  
ทั้งนี้ ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายเดินทางของเจาหนาที่ สตง. ซ่ึงเปนไปตามหลักการ
เชนเดยีวกับป 2554 

ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนผูใดประสงคจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม 

นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน) สอบถามวา ในระหวางที่ สตง. ตรวจสอบบัญชีของ ทอท.          
พบปญหาใดหรือไม และ สตง. จะเพิ่มอัตราคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีหรือไม 

ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา สตง. ไมพบรายการทีม่ีปญหา
จากการตรวจสอบบัญชีของ ทอท. สวนกรณีที่ สตง. มีขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ก็ไดรายงานให
ผูบริหารของ ทอท. ทราบแลว ซ่ึงรายการดังกลาวไมใชรายการที่เปนสาระสําคัญซึ่งทําใหงบการเงนิของ 
ทอท. ไมเปนที่ยอมรับ และในปนี้ สตง. ไมไดคิดคาสอบบัญชีเพิ่ม แตอาจจะพจิารณาคิดคาสอบบัญชีเพิ่ม          
ในปหนา 

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล (ผูรับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นวา อัตราคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีของ ทอท. เปนจํานวนไมสูง แตหาก สตง. จะพิจารณาเพิ่มอัตราคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ขอให
เพิ่มคุณภาพการตรวจสอบ เพื่อที่ผูถือหุนจะไดรับเงนิปนผลเพิ่มขึ้นดวย 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 
ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,286,970,454 99.9887 
ไมเห็นดวย 106,902 0.0083 
งดออกเสียง 35,680 0.0028 
บัตรเสีย 2,600 0.0002 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ        

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 6  ทําใหในวาระนี้                      

มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จํานวน 1,287,115,636 เสียง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท. เหน็วา สมควรทีจ่ะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนที่

ประสงคจะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชญิประชุมได          
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอยูภายใตหลักเกณฑและวธีิการที่กฎหมายกําหนด และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ
ช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการเสนอวาระอื่น ๆ ใหผูถือหุนไดรับทราบดวย 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 105 วรรค 2 และขอบังคับของ ทอท. ขอ 29 กําหนดวา เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับที่กําหนดไวในหนงัสือเชิญประชุมแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได 

ดังนั้น หากมีผูถือหุนผูใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม จะตอง
ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจาํนวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมด หรือไมนอยกวา 476,190,000 หุน 
จากจํานวนหุนทั้งหมด 1,428,570,000 หุน จึงจะสามารถบรรจุเปนวาระใหที่ประชุมพิจารณาได 
 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (ผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเปนผูถือหุน)  ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา
กระทรวงการคลังซึ่งเปนผูถือหุนของ ทอท. จํานวน 1,000,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 70 ของหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด ซ่ึงเปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ไดรับมอบหมายให             
เสนอที่ประชมุพิจารณา วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม โดยใหแตงตั้ง นางสาวสุทธิรัตน          
รัตนโชติ ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงนิการคลัง กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง          
ในคณะกรรมการ ทอท. เพิม่เติม แทน นายสมชัย สัจจพงษ ที่ลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวนัที่                  
12 ตุลาคม 2554 โดยมีประวตัิตามที่เสนอใหผูถือหุนพิจารณา   
 นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย)  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา จากการที่กระทรวงการคลงั           
ไดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา การเสนอวาระอื่น ๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3  
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะสามารถบรรจุเปนวาระใหที่ประชุมพิจารณาได ดังนั้น กระทรวงการคลัง
จึงมีสิทธิเสนอวาระนีใ้นที่ประชุม  
 นายชาตรี เจรญิเนือง (ผูถือหุน)  แสดงความเห็นวา การเสนอบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการ ควรมีการจัดพิมพประวตัิของบุคคลดังกลาวแจกใหผูถือหุนทราบ และขอ
เสนอให ทอท. เพิ่มจํานวนผูถือหุนที่ ทอท. จะนําไปเยีย่มชมกิจการอีก 25 คน จาก 100 คน เปน 125 คน 
 ประธานฯ   แจงใหที่ประชุมทราบวาจะรบัเรื่องการเพิ่มจํานวนผูถือหุนที่ ทอท. จะนําไป           
เยี่ยมชมกิจการอีก 25 คน ไวพิจารณา 
 นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน)  แสดงความเห็นวา เห็นดวยกับที่นายชาตรี เจริญเนือง (ผูถือหุน) 
เสนอใหมีการจัดพิมพประวตัิของบุคคลที่จะเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตั้งแจกใหผูถือหุน 
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ทราบ เนื่องจากการฉายภาพขึ้นจอ LED ทําใหเห็นรายละเอียดไมชัดเจน หากพิมพไวในหนังสือเชิญประชุม
ไมได ก็ควรทีจ่ะพิมพเอกสารแจกใหผูถือหุนในที่ประชมุ 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอรับเรื่องการพิมพเอกสารแจกใหผูถือหุน หากจะมกีาร
เสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมไปแกไขในการประชุมครั้งตอไป 
พิจารณาอนุมัติแตงตัง้กรรมการใหม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงใหที่ประชมุทราบวา ในการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะปด
ยอดจํานวนผูถือหุนที่มาลงทะเบียนในขณะนี้ช่ัวคราวกอน จนกวาผูถือหุนจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จ
เรียบรอย โดยในการลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนที่เหน็ดวยไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ  
ไมตองสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ สําหรับผูถือหุนที่ไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมาย
ลงคะแนนในชองที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และกรุณาชมูือขึ้น เพื่อเจาหนาทีจ่ะไดไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ   แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนผูใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 
ขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยใชบัตร
ลงคะแนนวาระที่ 8 และชูมือใหเจาหนาทีเ่กบ็บัตรลงคะแนนสําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุัติการแตงตั้ง นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ เปนกรรมการ ทอท.                     
ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,161,637,019 90.2512 
ไมเห็นดวย 29,451,037 2.2882 
งดออกเสียง 96,025,580 7.4605 
บัตรเสีย 2,000 0.0001 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ        

ออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 7 ทําใหในวาระนี้                           

มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จํานวน 1,287,115,636 เสียง 

ที่ประชุมไดสอบถาม ทอท. เกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุน) แสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้

• ขอทราบความคืบหนาในกรณีที่ ทอท. มีขอพิพาทกับ บริษัท ปารคกิ้ง เมนเนจเมนท จํากัด 
ในการบริหารจัดการอาคาร และลานจอดรถยนต ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูม ิ
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• กรณีที่มีรถ Shuttle Bus วิ่งรับสงระหวางอาคารผูโดยสาร  รถ Shuttle Bus ดังกลาว
เปนของใคร ทอท. ตองเสียคาใชจายในการจัดการรถรับสง Shuttle Bus ในสวนนีห้รือไม หากมี เปนจํานวน
เงินเทาใด เนื่องจากบางวนัไมมีคนใชบริการ ซ่ึงคาใชจายในสวนนีเ้กี่ยวของกับผลการดําเนินงานของ ทอท. 
ทําให ทอท. มคีาใชจายสูง  

• ในชวงแนะนํากรรมการ มีกรรมการคนหนึ่ง คือ นางสาวพรทิพย ปกษานนท                
แตไมมีผูถือหุนคนใดทราบประวัติ หรือขอมูลของกรรมการคนนี้ จึงขอใหช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุม                
ผูถือหุนทราบดวย 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงใหที่ประชมุทราบวา ตามที่มีผูถือหุนสอบถามการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ในวาระที่ 2 และวาระนี้ ขอชีแ้จง ดังนี ้

• ในการคัดเลือกผูใหบริการรถเข็นกระเปา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. 
พิจารณาขอมลูผูใหบริการรถเข็นกระเปา จากรายงานของ Airport Service Quality หรือ ASQ ซ่ึงจัดโดย  
Airport Council International หรือ ACI และแจงผูใหบริการเหลานั้นเสนอราคาการใหบริการเขามาเพื่อให 
ทอท. คัดเลือก โดยการนําเสนอราคาปรากฏวา บริษัท เอ พี แมนเนจเมนท จํากัด  เสนอราคาเปนจาํนวนเงิน 
572.53 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาที่ต่ําที่สุด จึงไดเจรจาตอรองจนราคาลดลงเหลือเปนจํานวนเงิน 529.20 ลานบาท  

 การใหบริการรถเข็นกระเปา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะนี้  ทอท. ไดรับการ 
ชมเชยจากผูใชบริการเปนอยางดียิ่งวา เปนรถเข็นกระเปาที่มีคุณภาพ เบา และคลองตัว  

• เร่ือง ขอพพิาทระหวาง ทอท. กับบริษัท ปารคกิ้ง เมนเนจเมนท จํากดั ขณะนี้เร่ืองอยู
ในกระบวนการชั้นศาล ทอท. ไมสามารถใหความเห็นในเรื่องดังกลาวได แตอยางไรกต็าม ในเรื่องของอัตรา
คาบริการที่อาคารจอดรถยนต ศาลแพงไดกําหนดวิธีการปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึง ทอท. ก็ไดถือปฏิบัติ
ตามวิธีการดังกลาว โดยไดเรียกเก็บคาบรกิารจากผูใชบริการตั้งแตวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนตนมา 

• เร่ืองรถยนตบริการนอกลานจอดอากาศยาน หรือรถ Shuttle Bus ณ ทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมินัน้ เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความจําเปนในเรื่องของการใหบริการ ณ ทาอากาศยานที่มี   
พื้นที่ปฏิบัติงานกระจายอยูในหลาย ๆ ที่ เนื่องจาก เมื่อพจิารณาในเรื่องพื้นที่ของทาอากาศยานสวุรรณภูมแิลว    
จะเห็นวาหนวยงานตาง ๆ ทีม่ีความเกีย่วของกนั เชน หนวยงานหลักของการบินไทย เขตปลอดอากร หรืออาคาร
ผูโดยสาร จะมีระยะทางที่คอนขางไกลกนั อยางไรก็ตาม จากขอสังเกตที่มีการสอบถาม ทอท. จะรับไปพิจารณา
ใหมีความเหมาะสมและคุมคาในการใหบริการ 

ประธานฯ  ขอให พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร ประธานกรรมการสรรหาชี้แจงประเด็น                 
การแตงตั้ง นางสาวพรทิพย ปกษานนท ใหที่ประชุมทราบ 
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พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร  ช้ีแจงใหทีป่ระชุมทราบวา  ในการแตงตั้งนางสาวพรทิพย ปกษานนท  
เปนกรรมการของ ทอท. คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแลวเหน็วา เนื่องจากในขณะที่มกีารแตงตั้ง ทอท. มี 
ประเด็นและปญหาเรื่องกฎหมายมากและมคีดีที่ตองพิจารณาหลายเรื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองมีผูมีความรูและ
เชี่ยวชาญดานกฎหมายมาชวย ซ่ึงนางสาวพรทิพย ปกษานนท เปนผูทีม่ีคุณสมบัติดังกลาว คือ เปนผูมีความรูดาน
กฎหมาย ทางดานธุรกิจและมีประสบการณการทํางานในดานนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2525 ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลว จะสามารถ
ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการ ทอท. ในดานกฎหมายอยางมาก 

ประธานฯ  สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี เชญิกรรมการ
ผูอํานวยการใหญช้ีแจงในเรือ่ง โครงการนําผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการทาอากาศยานสวุรรณภูม ิ

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใด ทอท. ขอแจงให                 
ผูถือหุนทุกคนทราบวา ทอท. จะจดัโครงการนําผูถือหุนเยีย่มชมกิจการทาอากาศยานสวุรรณภูมใินวนัศุกรที่              
24 กุมภาพนัธ 2555 ซ่ึงไดแจงใหผูถือหุนทราบในหนังสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในครั้งนี้แลว 
เมื่อผูถือหุนกรอกรายละเอยีดเรียบรอยแลวสามารถสงใบสมัคร ไดที่จุดรับใบสมัครโครงการฯ บริเวณดานหนา
หองประชุม ซ่ึงวันที่ 27 มกราคม 2555 นี้ เปนวันสุดทายในการรับสมคัร โดย ทอท. ขอเพิ่มจํานวนผูเยี่ยมชม
กิจการฯ จาก 100 คน เปน 125 คน ตามที่ผูถือหุนเสนอ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีผูถือหุนสนใจสงใบสมัครเกิน 125 คน 
ทอท. จะจับสลากผูถือหุนจํานวน 125 คนและรายชื่อสํารอง ในวนัจันทรที่ 6 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 10.00 น.               
ณ หองประชมุ ทอท. 5 อาคารสํานักงานใหญ ทอท. และจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกในวันอังคารที่              
7 กุมภาพนัธ 2555 ที่ www.airportthai.co.th และจะสง sms แจงผูถือหุนที่ไดรับสิทธิเขารวมโครงการทั้ง 125 คน 
เพื่อใหตดิตอกลับ ทอท. ภายใน 3 วนั นับจากวันสง sms โดยหากผูถือหุนที่ไดรับสิทธิไมติดตอกลับภายใน
กําหนด จะถือวาสละสิทธิและจะใหสิทธิกับผูถือหุนที่มช่ืีอสํารองลําดับถัดไปแทน 

นายทองอินทร แสงงาม (ผูถือหุน)  แสดงความคิดเห็นวา  มีขอสังเกตในเรื่องการจับสลากรายชื่อ
ผูที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการนําผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการทาอากาศยานสุวรรณภมูินี้วา เมื่อคร้ังที่แลว ในการ
จับสลากมีความโปรงใสหรือไม ขอใหจับสลากในวนันี้ไดหรือไม เนื่องจากเปนการดําเนินการหลังจากประชุม 
ผูถือหุนเสร็จแลว นอกจากนี้ ขอติในเรื่องการรับโทรศัพทของเจาหนาที่สํานักเลขานกุารบริษัทพูดจาไมสุภาพ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา เร่ืองการจับสฉลากในวันนี้ ทอท. ไม
สามารถดําเนินการได ซ่ึงตองขออภัยผูถือหุนเปนอยางสงู เนื่องจากระบบและเครื่องมือยังไมพรอม ขอรับไว
พิจารณาในครัง้ตอไป สวนในเรื่องการติดตอประสานกบัเจาหนาที่ ทอท. ตองขออภัยผูถือหุนมา ณ โอกาสนี้ 
และขอรับไปแกไข 

นายชชัชยั คุณงาม (ผูถือหุน)  แสดงความคดิเห็นวา การจบัสลากในวนันี้คงไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากอาจมผูีถือหุนบางสวนที่สงแฟกซใบสมัครการเยี่ยมชมไปที่ ทอท. หากผูถือหุนรายยอย
ประสงคที่จะใหเกิดความโปรงใส ก็ขอใหไปเปนพยานหรืออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบความโปรงใสในขณะที่
มีการจับสลาก 
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ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนทีไ่ดเขารวมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษา
กฎหมาย ผูแทนจากสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ และผูถือหุนที่กรุณาเปนสักขีพยานในการประชุม และแจงตอ 
ที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอซักถามเพิ่มเติมภายหลังการประชุม สามารถสอบถามไดที่ศูนยนักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th 

เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใด หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชมุ 
ปดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
  พลอากาศเอก ................................................  ประธานที่ประชุม 
                     (สุเมธ โพธ์ิมณี) 
 
 
  วาที่เรืออากาศโท ...........................................  กรรมการและเลขานุการ 
                (อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร) 
 
 
  .   ...........................................  เลขานุการบริษัท 
                   (นางสาวชนาลัย ฉายากุล) 


