
ที่  ทอท. 574/2552 

                                                                               26 มกราคม  2552  

เร่ือง   แจงมตกิารประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
เรียน   กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
                           ตามที่บริษัท ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) (ทอท.) ไดจดัใหมกีารประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันศกุรที่ 23  มกราคม  2552  ณ หองดอนเมืองบอลรูม               
โรงแรมอมารีดอนเมืองแอรพอรต เลขที่ 333 หมู 10 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ มีผูถือหุนเขารวมประชุม ทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน  675 คน   
ถือหุนรวม 1,091,283,358 หุน  ซ่ึงเกิน 1 ใน 3  ของหุนทีจ่ําหนายทั้งหมดของ  ทอท.  (จํานวนหุน
ทั้งหมด 1,428,570,000 หุน) ครบองคประชุมตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 27  และในการประชุม
ดังกลาวมีมติทีสํ่าคัญจะแจงใหทราบดังตอไปนี้  
 1.  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551   
                                มติที่ประชุม:  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
ซ่ึงประชุมเมื่อวันศุกรที่ 14 มนีาคม 2551 ดงันี้   
                                 เห็นดวย     1,099,929,788    เสียง 
                                ไมเห็นดวย         0 เสียง 
                                งดออกเสียง               5,500 เสียง 
                           2.  เร่ือง  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551
                                มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ ทอท. ในรอบ
ปบัญชี 2551  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2551 ซ่ึงไดจัดสงไปใหผูถือหุนแลว 

3. เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับรอบ 
ปบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมไดพจิารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรบัป
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  ซ่ึงผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
                                สินทรัพยรวม                    146,455.97   ลานบาท 
                                หนี้สินรวม                          70,147.57   ลานบาท 
                                รายไดจากการดําเนินงาน    22,010.86   ลานบาท 
                                กําไรสุทธิ                              7,321.05   ลานบาท 
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 ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังรายละเอียดขางตนโดยมี   
คะแนนเสียง ดังนี ้
 เห็นดวย   1,210,493,190 เสียง 
                          ไมเห็นดวย             28,032 เสียง 
 งดออกเสียง         2,389,200   เสียง 
                           4.  เร่ือง  พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2551
                                มติที่ประชุม:  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัติจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
บัญชี 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.58 บาท  เปนเงินทั้งส้ิน 3,685.71 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 50.34 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงจะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนหุน ณ วนักําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยกําหนดจายเงนิปนผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพนัธ 2552  ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
                                 เห็นดวย   1,212,897,492 เสียง 
                          ไมเห็นดวย             15,832 เสียง 
                                 งดออกเสียง                    700  เสียง    
 5.  เร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
                                 มติที่ประชุม:  เนื่องจากกรรมการทอท. ไดลาออกทัง้คณะกอนการประชุม
สามัญผูถือหุน จึงไมมีกรรมการที่ตองออกตามวาระอีก ที่ประชุมจึงลงมติดวยคะแนนเสียง               
ขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหยกเลิกการพิจารณา
ในวาระนี้ ดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้
 เห็นดวย   1,196,498,507 เสียง 
                          ไมเห็นดวย        5,531,997 เสียง 
                                 งดออกเสียง       10,894,100 เสียง 
        6.  เร่ือง  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ   
                                มติที่ประชุม:  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัติคาตอบแทน       
เบี้ยประชุมกรรมการประจําปบัญชี 2552  และเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปบัญช ี2551 ดังนี ้
                                 6.1 คาตอบแทนกรรมการ  
                                       6.1.1  คาตอบแทนกรรมการรายเดือน คนละ 20,000.- บาท  หากเปน
กรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดอืน 

6.1.2  คาเบี้ยประชุม คนละ 15,000.- บาทตอคร้ังที่เขาประชุม  หากเดือน 
ใดมีการประชมุเกิน 1 คร้ัง  คงใหไดรับคาเบี้ยประชุมไมเกิน 1 คร้ัง   
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       6.1.3  ประธานและรองประธานใหไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 
ตามลําดับ 
                           6.2 คาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

 6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
                 6.2.1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน เดอืนละ 20,000.- บาท 

โดยเดือนใดไมมีการประชุมคงใหไดรับคาตอบแทนดวย  และหากเปนกรรมการในระหวางเดือน
ใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน 
                 6.2.1.2 ประธานและรองประธานใหไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 
12.5 ตามลําดับ 
           6.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ไดรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการ ทอท. ใหเปน 
กรรมการ อนกุรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอย
อ่ืน ๆ  
               6.2.2.1 ใหไดรับคาเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทตอคร้ังที่เขา
ประชุม และใหไดรับคาเบีย้ประชุมรวมทัง้ส้ินไมเกินเดอืนละ 20,000.- บาทตอคน ทัง้นี้ไมรวม
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   6.2.2.2 ประธานและรองประธานใหไดรับคาตอบแทนเพิม่อีกรอยละ 
25 และ 12.5 ตามลําดับ 

 6.3  กําหนดวงเงินงบประมาณคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ทอท.  ประจําปงบประมาณ 2552  ไมเกิน 15,000,000.- บาท 
                                6.4  เงินโบนัสกรรมการประจําป 2551 
                      ใหกรรมการไดรับเงินโบนัสประจําปในอัตราคนละ 1,300,000.- บาท  รวม
เปนเงิน  17,164,285.94 บาท  โดยคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ทั้งนี้ ประธานและ
รองประธานไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ ยกเวนกรรมการผูอํานวยการใหญ  
  โดยผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม อนุมตัิคาตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดขางตน ดังตอไปนี ้
                                 เห็นดวย   1,207,839,841 เสียง 
                          ไมเห็นดวย        5,075,735 เสียง 
                          งดออกเสียง               8,920 เสียง 
                            7.  เร่ือง  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

      มติที่ประชุม:  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัติใหแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2552  ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  และกําหนด   
คาสอบบัญชีเปนเงิน 2,250,000.- บาท  ซ่ึงเทากับปที่ผานมา ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และคาใชจายเดินทางของเจาหนาที่ สตง. โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
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                                 เห็นดวย        1,212,911,872 เสียง 
                          ไมเห็นดวย  9,732 เสียง 
                          งดออกเสียง               3,000 เสียง                              
                            8. เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการจํานวน 14 คน แทนกรรมการที่ลาออก 
 มติที่ประชุม: ตามที่กระทรวงการคลังซ่ึงเปนผูถือหุนจํานวนเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ ทอท. ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
จํานวน 14 คน แทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอดังกลาวไมแลวเสร็จ และ
จําเปนตองเลื่อนการพิจารณาออกไป จึงไดกําหนดใหมกีารประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
ในสวนที่คางพิจารณา ในวนัอังคารที่ 17 กุมภาพนัธ 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ 
(Auditorium) ช้ัน 2  อาคารสํานักงานใหญ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสีกัน           
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนที่มีช่ือ
อยูในทะเบยีนหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2551 เมื่อวันที ่5 มกราคม 2552 ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกําหนดตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรณุาเปดเผยใหสาธารณชนทราบตอไปดวย 
 
                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
           เรืออากาศโทหญิง 

                 (เพริล รักสําหรวจ) 
                                เลขานุการบริษทั 
                           ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
สํานักเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท   0-2535-5657 
โทรสาร    0-2535-5540 


	จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย

