รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2550
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2551
ณ อาคารสโมสรทาอากาศยาน สํานักงานใหญ
-------------------------------------------------------------------กรรมการที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร
พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ
นายคัมภีร แกวเจริญ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
พลอากาศโท ชนะ อยูสถาพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ

กรรมการที่ไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
นายตอตระกูล ยมนาค
นายยอดเยีย่ ม เทพธรานนท
พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเ ขารวมประชุม
1. นางกัลยา ผกากรอง
2. นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา
3. นายกิตพิ งศ อุรพีพัฒนพงศ
4. นายสมประสงค ปญจะลักษณ
5. นางผกามาศ มังกรพันธุ

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

2
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ทอท.) และแจงทีป่ ระชุมทราบวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้น 590 คน ถือหุนรวม 1,244,248,687 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด
ของ ทอท. (จํานวนหุนทั้งหมด 1,428,570,000 หุน) ครบองคประชุมตามขอบังคับ ทอท. ขอ 27 จึงขอขอบคุณ
ผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุม กอนเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่ งตางๆ ตามวาระการประชุม และขอ
แนะนํากรรมการ ทอท. ผูบริหาร ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย และผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่มารวมประชุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ
นายคัมภีร แกวเจริญ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
พลอากาศโท ชนะ อยูสถาพร
นางกัลยา ผกากรอง

9. นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา
10. นายกิตพิ งศ อุรพีพัฒนพงศ
11. นายสมประสงค ปญจะลักษณ
12. นางสาวปองทิพย จงอรุณงามแสง
13. นางสาวกิติมา เสียงฉ่ํา

รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงาน
แผนงานและการเงิน
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด
แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด
แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด
แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด
แม็คเคนซี่ จํากัด

ทั้งนี้ ขอแจงใหผูถือหุนที่มาประชุมในวันนี้ทราบวา นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ ทอท.
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ ทอท. คนที่สอง ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 18 มกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว และโดยที่นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ไดขอลาออกหลังจากที่ไดสงหนังสือเชิญประชุม
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ผูถือหุนแลว คณะกรรมการฯ จึงมิไดเสนอผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
ดังกลาวขางตน
ลําดับตอไป ขอชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบ ดังนี้คือ ตามขอบังคับของ ทอท.
ขอ 25 วรรค 2 กําหนดวาในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน หุนแตละหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
การลงคะแนนเสียงใหกระทําโดยวิธีการชูมือ เวนแตผูถือหุนอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของ ทอท.ดังกลาว จึงขอเสียงสนับสนุน
จากผูถือหุนในวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาวอยางนอย 5 คน ใหความเห็นชอบ และเนื่องจากมีผูถือหุนเกินกวา
5 คน ใหการสนับสนุนโดยไมมีผูถือหุนคัดคาน ถือวาที่ประชุมนี้ลงมติใหลงคะแนนลับ และขอใหกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถอื หุนทราบ
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงรายละเอียดวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เนื่องจากมีผูถือหุนมาประชุมจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อความเรียบรอย และไมเสียเวลาอันมีคาของ
ผูถือหุนทุกทานในการขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนในแตละวาระ จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณี ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานัน้ สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ไมตองลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน ยกเวนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอใหผูถือหุน
ออกเสียงลงคะแนนทั้งเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง แลวสงบัตรลงคะแนนทั้งหมด เมื่อลงคะแนน
เสร็จแลว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนของทาน และขอใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนใหถูกตองตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะดวย
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดใี นการจัดประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กลาวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมวา
ควรมีผูนับคะแนนที่เปนกลาง เพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนน จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท
เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูแทนผูถือหุนจํานวน 2 ทาน
ใหเกียรติเปนกรรมการกลางและเปนสักขีพยานในการนับคะแนนในทีป่ ระชุม และขอเชิญประจําทีโ่ ตะ
นับคะแนนดวย และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมโดยลําดับ
(มีกรรมการกลางซึ่งเปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 5 คน ดังนี้ คือ
(1) นางสาวปองทิพย จงอรุณงามแสง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด
(2) นางสาวอาริยา ภาษี
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด
(3) นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี
ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(4 ) นางสาวพิจิตรา สารวิวัฒน
ผูแทนผูถือหุน
(5 ) นายเรืองฤทธิ์ เริงสมุทร
ผูแทนผูถือหุน)
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2549
ประธานฯ ขอเสนอผูถือหุนพิจารณา วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2549 จัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 26 มกราคม 2550 ซึ่งไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ ลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง หากตองการแกไขขอความในรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ขอใหแจงที่ประชุมทราบดวย
นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) ขอแกไขรายงานการประชุมฯ
วาระที่ 6 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทน เบีย้ ประชุม และเงินโบนัสกรรมการประจําป โดยกระทรวงการคลังจะ
รับรองรายงานการประชุมเฉพาะคาตอบแทนของกรรมการตามที่ ทอท. เสนอในที่ประชุม
ประธานฯ มีผูถือหุนทานอื่นจะขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 อีกหรือไม
หากไมมี ขอใหที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,213,684,249
0
0
0

คิดเปนรอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

มติที่ประชุม อนุมัติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549
ตามที่มีการแกไข
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ ทอท. ในรอบป 2550
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการ ทอท. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ทอท. ในรอบป
2550 ที่ผานมา ซึ่งรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและขอมูลการดําเนินงาน ประจําป
2550 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ ลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ของ ทอท. ใหที่ประชุมทราบ
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงผลการดําเนินงานของ ทอท. ในรอบป 2550 ซึ่งปรากฏใน
รายงานประจําป 2550 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
การดําเนินกิจการของ ทอท. ในรอบป 2550
2550
จํานวนเที่ยวบิน (เที่ยว)
390,300
จํานวนผูโดยสาร (คน)
56,020,113
จํานวนสินคาขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑเขา – ออก (ตัน) 1,261,647

2549
350,355
51,896,576
1,255,439

เพิ่มขึ้น (%)
11.40
7.95
0.52
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ในรอบปบัญชี 2550 ทาอากาศยานของ ทอท. ไดใหบริการสายการบินแบบประจํา รวม 106
สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบของ ทอท. 6 แหง ไดแก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานเชียงราย ดังนี้
- ปริมาณการขึน้ - ลงของอากาศยานรวม 390,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.40
- จํานวนผูโดยสารรวมทั้งสิ้น 56,020,113 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.95
- ปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ จํานวน 1,261,647 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.52
ผลการดําเนินงานดานการเงินในรอบป 2550

รายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

2550
19,501.41
17,996.16
1,505.25
1,094.87
0.77

2549
16,261.73
9,420.08
6,841.66
10,378.55
7.33

แตกตาง
3,239.68
8,576.08
(5,336.41)
(9,283.68)
(6.56)

หนวย : ลานบาท
(%)
20.08
91.04
(77.93)
(89.55)
(89.50)

- รายไดจากการดําเนินงานในป 2550 จํานวน 19,501.41 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากป 2549 จํานวน
3,239.68 ลานบาท หรือรอยละ 20.08 ซึ่งเกิดจากการเพิม่ ขึ้นของปริมาณเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสาร
- คาใชจายจากการดําเนินงาน ป 2550 มีคาใชจายจํานวน 17,996.16 ลานบาท เพิ่มขึน้ จาก
ป 2549 รอยละ 91.04 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มของคาเสื่อมราคาจํานวน
6,359.45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 454.23 และเปนการเพิ่มจากคาซอมแซมจํานวน 454 ลานบาท
หรือรอยละ 163.09
- กําไรจากการดําเนินงาน 1,505.25 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 5,336.41 ลานบาท
หรือรอยละ 77.93 แตเมื่อรวมรายไดและคาใชจายอืน่ ๆ เชน ดอกเบีย้ รับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว
มีผลทําให ทอท. มีกําไรสุทธิ 1,094.87 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.55 ทําให ทอท. มีกําไรตอหุน ป 2550
เทากับ 0.77 บาท ลดลงรอยละ 89.50
ประธานฯ หากผูถือหุนมีขอซักถามในประเด็นใด ขอเชิญสอบถามได
นางสาวอภิญาดา อภิสิทธานนท (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ขอสอบถาม ดังนี้
1. ตามที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ตกลงที่จะชําระเงินใหแก ทอท. เปนเงิน
1,500 – 1,600 ลานบาท ปรากฏอยูในรายการใดในงบการเงิน
2. การจัดหารายไดจากการจัดตารางเวลาของเที่ยวบิน ซึ่งทาอากาศยานในตางประเทศ เชน
ประเทศอังกฤษ จะมีการเปดใหสายการบินตางๆ เขามาประมูลตารางเวลาการบิน หากดําเนินการดังกลาว
จะเปนการสรางรายไดใหกบั ทอท. และสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน ปจจุบันทราบวา ทอท. อนุญาต
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ให บกท. เปนผูจัดตารางเวลาการบิน จึงขอทราบวา บกท. เขามาดําเนินการไดอยางไร รูปแบบใด และมี
การเปดประมูลใหแกสายการบินอื่นๆ หรือไม หรือมีการจายเงินคาธรรมเนียมใหแก ทอท. หรือไม เนื่องจาก
ผลการประกอบกิจการของ ทอท. ลดลง และผลกําไรตอหุนก็ลดลง
3. ตามที่มีขาววา ทอท. ไดวาจางบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส จํากัด (TAGS)
จัดทําโปรแกรม (Software) ของการบริหารจัดการเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีมูลคาประมาณ 700 ลานบาท ขอทราบความคืบหนาวา TAGS เขามาดําเนินการหรือยัง และสงมอบโปรแกรม
ดังกลาวให ทอท. แลวหรือไม รวมทั้ง ทอท. ไดจายคาจางให TAGS เรียบรอยแลวหรือไม หาก TAGS ยังมิได
สงมอบโปรแกรมดังกลาว ขณะนี้ ทอท. ใชโปรแกรมใดในการดําเนินงานเขตปลอดอากร เพราะมีขาววา
มีสินคาสูญหาย ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็จะมีผลกระทบกับรายไดของ ทอท.
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงเรื่องการจัดตารางเวลาการบินวา กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.)
(กรมการบินพาณิชยในขณะนั้น) ในฐานะผูกํากับดูแลตารางเวลาการบินของประเทศไทย ไดแตงตัง้ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) เปนผูประสานงานการจัดสรรเวลาเขา-ออกของอากาศยาน ณ ทาอากาศยาน
กรุงเทพ ตั้งแตป 2520 เปนตนมา โดย ขอ. จะเปนผูด ูแลการจัดสรรเวลาใหเหมาะสม แตมาในระยะหลังไดแตงตั้ง
ให ทอท. เขาไปรวมจัดสรรตารางเวลาการบินดวย และลาสุดตั้งแตปที่แลว ขอ., บกท. และ ทอท. ไดเขารวม
ประชุมพิจารณาจัดสรรตารางเวลาการบินดวยกัน ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําสองครั้งตอป
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
หนี้สินที่ บกท. ตกลงจะจายใหกับ ทอท. ไดบันทึกบัญชีรับรูเเปนรายไดแลว สวนใดที่คงคางไดบันทึกเปน
ลูกหนี้ สําหรับเรื่องการติดตั้งและพัฒนาระบบ IT สําหรับการบริหารเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทอท. ไดวาจาง ATHI Consortium เปนผูวางระบบ เรียกวาระบบ ACCS ( Air Cargo Community System)
ขณะนี้ ทอท. ดําเนินงานดวยระบบดังกลาว อยางไรก็ดี ระบบ ACCS ยังมีขอขัดของเนื่องจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมศุลกากรตองการขอมูลตางๆ เพิ่มขึ้น ทําใหตองมีการพัฒนาระบบ ACCS ดังกลาว
เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถรองรับขอมูลที่เพิ่มขึ้นตามความตองการของกรมศุลกากร
เรืออากาศเอก อดุล เปลงขํา (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) สอบถามวา ในชวงที่รองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน) ดํารงตําแหนงรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ ได
ดําเนินงานอยางไรจึงทําใหผลประกอบการของ ทอท. ลดลงจากมีกําไรหมื่นลานบาท เหลือเพียงหนึ่งพัน
ลานบาท และไดเคยแจงใหผูบริหาร ทอท. ทราบแลววา รายไดสวนใดบางที่ ทอท. ไมไดรับ แตก็มไิ ดรับ
ความสนใจจากผูบริหารและขอสอบถามเพิ่มเติมวา ผูบริหาร ทอท. ไดดําเนินการเกีย่ วกับระบบ AIMS และ
ระบบ Cargo ดังกลาวอยางไรบาง
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
การที่ ทอท. มีผลประกอบการลดลง มีสาเหตุหลายประการ ซึ่งตัวเลขตางๆ ที่ปรากฏอยูในงบการเงินไดแสดง
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ใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อถึงวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จะชี้แจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับระบบ AIMS (Airport Information Management System) เปนระบบที่เกิดขึ้นมาตั้งแตเริ่ม
กอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มิใชเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ดํารงตําแหนงรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
หลังจากที่เปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงไดพบวามีปญ
 หาขอขัดของ ก็ไดแกไขมาโดยลําดับ แตเนื่องจากเปน
ระบบที่ซับซอน จึงไมสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไดในระยะเวลาอันสั้น สวนระบบ IT ที่เขตปลอดอากรกําลัง
อยูระหวางการพัฒนาระบบ
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงวา สาเหตุสําคัญที่ทําให ทอท. มีกําไรลดลง คือ การกอสราง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากถึง
120,000 ลานบาท และเมื่อเริ่มเปดใหบริการ ในปแรกๆ มีคาใชจายดําเนินงานมาก กําไรยอมลดลง ซึ่งในเรื่องนี้
ทอท. ตระหนักดี จึงตองพยายามหาวิธีการที่จะทําใหในปตอๆ ไป มีกําไรเพิ่มมากขึน้ หรือตองไมทําใหกําไร
นอยลงกวาปแรก หรือเกิดการขาดทุน แตเนื่องจากชวงแรกๆ ของการเปดดําเนินงาน ทอท. มีคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
สูงประมาณ 6,200 ลานบาท คาดอกเบี้ยจายจากเงินกูเพื่อการกอสราง 2,200 ลานบาท การซอมแซมงานระบบ
ตางๆ ที่ตองใชจายกรณีจําเปนเรงดวนเพือ่ ใหทันเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิอีกประมาณ 400 ลานบาท
และมีคาใชจายดําเนินงานสูงขึ้นประมาณ 1,800 ลานบาท เนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีขนาดพื้นที่ใหญมาก
คาใชจายดําเนินงานจึงสูงขึ้นตามปริมาณพืน้ ที่ที่ใหบริการ
นายไพโรจน อนุรัตนพานิช (ผูถือหุน) ขอสอบถามวา ผูบริหาร และคณะกรรมการ ทอท. มีแนวทาง
อยางไรที่จะเพิม่ รายไดใหแก ทอท. เนื่องจากในป 2550 ผลกําไรของ ทอท. ลดลงถึงสิบเทา ในทางธุรกิจถือวา
ไมประสบความสําเร็จ และคณะกรรมการบริษัทตองรับผิดชอบตอผูถือหุน นอกจากผลประกอบการที่ลดลง
ดังกลาวแลว เห็นวา คณะกรรมการชุดนี้มกี ารบริหารจัดการที่กอใหเกิดความเสี่ยงในความสูญเสียของบริษัท
อีกหลายเรื่อง เชน การเปดใชทาอากาศยานดอนเมือง การบอกเลิกสัญญากับคูสัญญาบางราย เปนเหตุให
คูสัญญานั้นฟองรองและเรียกคาเสียหายจาก ทอท. เปนเงินจํานวนมาก คณะกรรมการฯ ไดประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องนี้ไวอยางไรบาง นอกจากนี้ ในฐานะของผูถือหุน เห็นวา คณะกรรมการ ทอท. มักใหขาวในแงลบ
ในเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับหุนของ ทอท. เชน เรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิ
หรือเรื่องขอพิพาทกับเอกชนซึ่งเปนคูสัญญา เปนตน เรือ่ งนี้คณะกรรมการ ทอท. ควรจะชีแ้ จงใหผูถือหุนทราบ
และเขาใจขอเท็จจริงในการใหขาวดวย
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงวา เมื่อเขามารับหนาทีก่ รรมการผูอํานวยการใหญ เมื่อตนเดือน
พฤศจิกายน 2550 ไดพยายามแกไขปญหาตางๆ ที่คั่งคางและตรวจสอบในสวนของสัญญาอนุญาตใหประกอบ
กิจการตางๆ ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่สัญญายังไมเรียบรอย แตไดมีการดําเนินงานไปกอน เพื่อใหทันกับ
การเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน 2549 ขณะนี้สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดในเบื้องตนแลว ตอไปเปนเรื่องการพิจารณาหารายไดใหเกิดแกองคกร
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ซึ่งทาอากาศยานสุวรรณภูมมิ ีพื้นที่กวางขวาง สามารถนํามาใชประโยชนไดอีกมาก เชน ที่ดินแปลงที่ 37
มีพื้นที่ประมาณ 1,140 ไร ซึ่งจะไดนํามาพัฒนาเชิงธุรกิจ เชน ศูนยการประชุมและศูนยแสดงสินคา โรงแรม
โรงพยาบาล เปนตน เพื่อสรางรายไดให ทอท.
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวา ถึงแมวา ทอท. จะเปนบริษัทมหาชนจํากัดและ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตก็ยังคงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวง
การคลังถือหุนเกินรอยละหาสิบ และการดําเนินงานของ ทอท. ซึ่งเปนการดําเนินกิจการทาอากาศยานถือเปน
บริการสาธารณะ แตกตางจากการขายสินคาและการใหบริการทั่วๆ ไป ดังนั้น การดําเนินงานทุกขั้นตอนของ
ทอท. จะตองเปนไปตามกฎหมาย โปรงใส สามารถตรวจสอบได เมื่อคณะกรรมการ ทอท. ชุดนี้เขามาบริหารงาน
และตรวจสอบพบวาสัญญาบางฉบับที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมไดกระทําไวน้ัน มีการกระทําที่ไมเปนไปตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
คณะกรรมการฯ ชุดนี้จึงไมอาจละเลย หรือไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดได หากคณะกรรมการฯ ชุดนี้เพิกเฉย
ก็จะถูกกลาวหาวาละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ชุดนีจ้ งึ มีความจําเปนตองชี้แจงให
สาธารณชนทราบวา การดําเนินการตางๆ ในเรื่องสัญญาของบริษัท คิง เพาเวอร ดิวตีฟ้ รี จํากัด และบริษัท คิง
เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด ทีผ่ านมาไมถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ จึงตองดําเนินการเพื่อใหถูกตองตาม
กฎหมายตอไป ในขณะเดียวกันบริษัททั้งสองไดอางอีกเหตุผลหนึ่งและฟองรอง ทอท. จึงขอใหผูถือหุนอยาได
เปนกังวลกับเรื่องนี้ สวนผลของคดีจะเปนเชนใด ขึ้นอยูก ับการพิจารณาของศาล
อนึ่ง จากการตรวจสอบพื้นทีร่ านคาที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยภายในอาคารผูโดยสาร
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรากฏวามีบางสวนที่กีดขวางทางหนีไฟ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร
และผูใชบริการทาอากาศยาน คณะกรรมการฯ จึงไดเรงรัดใหบริษัททั้งสองดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวน
สัญญาจางเหมาเอกชนใหบริการรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกําหนด 10 ป คณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นวา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยานเปนเรื่องสําคัญที่สุดเปนเรื่องระดับประเทศ
และไมควรจะจางเหมาเอกชนมาดําเนินการ เพราะตองอาศัยเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยที่มีความชํานาญพิเศษ
แตกตางจากการรักษาความปลอดภัยในหางสรรพสินคา หรือลานจอดรถยนตทุกจุดภายในทาอากาศยานตองไมมี
ขอบกพรอง ดังนั้น การทําสัญญาจางเอกชนเปนระยะเวลานาน ยอมกอใหเกิดความไมปลอดภัย จึงมีมติใหปรับลด
ระยะเวลาของสัญญาจาง จาก 10 ป ลงเหลือ 5 ป โดยมีเงื่อนไขวาในระหวางอายุสัญญา หากผูรับจางปฏิบัติผิด
เงื่อนไขสัญญา ให ทอท. พิจารณาบอกเลิกสัญญาทันที
เรืออากาศเอก อดุล เปลงขํา (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) ขอสอบถามกรรมการฯ (นายเจิมศักดิ์
ปนทอง) เรื่องการใหขาวแกสื่อมวลชน กรณีที่วาพนักงาน ทอท. ขอโบนัสเกินความจริง หรือกรณีปลดที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ ทอท. แลวขอเรียกเงินคาตอบแทนคืน อยากทราบวา กอนที่คณะกรรมการฯ จะแตงตั้ง
ที่ปรึกษา ไดมกี ารตรวจสอบประเด็นขอกฎหมายในเรื่องนี้กอนหรือไม
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวาไมเคยใหสัมภาษณหนังสือพิมพเรือ่ งพนักงาน ทอท.
ขอโบนัสเกินจริง สําหรับเรื่องการแตงตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. นั้น มีประเด็นขอกฎหมายตอง
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พิจารณาตีความวา ที่ปรึกษาดังกลาวขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจกําหนดหรือไม ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือ ที่ กค 0806/3571 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2550 แจงให ทอท. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการฯ ทราบ ไดมมี ติให ทอท. มีหนังสือหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งใหหารือในประเด็นเรื่องคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมที่ไดจายใหกบั ที่ปรึกษา
ที่ผานมาแลววา หากที่ปรึกษาดังกลาวขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ทอท. จะตองเรียกเงินคาตอบแทน
ที่ไดจายไปแลวคืนหรือไม อยางไร เพื่อจะไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป อยางไรก็ดี ในระหวางที่
รอคําวินิจฉัยจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหชะลอการจายคาตอบแทนใหกับ
ที่ปรึกษาไวกอ น และงดเชิญเขารวมประชุม และขณะนี้ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. ทั้ง 3 ทาน ไดยื่นหนังสือ
ลาออกจากการเปนที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. แลว
เรืออากาศเอก อดุล เปลงขํา (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) ใหขอสังเกตวาการใหขา วเกีย่ วกับเรื่อง
ตางๆ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หากเปนไปในทางลบ ราคาหุนของ ทอท. จะตกต่ําทันที เชน เรื่องทางวิ่งและ
ทางขับของทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีรอยราว กรรมการฯ ใหขาววาจะตองปดสนามบินเพื่อทําการซอมแซม เปน
ตน การใหขาวที่เกินความเปนจริง จะมีผลตอการขึ้น-ลงของราคาหุนเชนกัน ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็สามารถ
ซอมแซมทางวิ่ง ทางขับไดโดยไมจาํ เปนตองปดสนามบิน ดังนั้น จึงขอใหกรรมการฯ ใหความสําคัญและ
รับผิดชอบในการใหขาวตอสาธารณชนดวย
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวาการใหขาวในเรื่องนี้เปนการชีแ้ จงตามขอเท็จจริง
จากการตรวจสอบในเบื้องตนพบวา ทางวิง่ และทางขับของทาอากาศยานสุวรรณภูมนิ นั้ มีรอยราวเกิดขึ้นจริง
ภาพไดปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ แตเมื่อตรวจสอบตามขั้นตอนอยางละเอียดและตอเนื่องแลว สามารถทําการ
ซอมแซมไดเปนระยะๆ อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้จะตองมีผูรับผิดชอบ ขณะนี้อยูระหวางการสอบสวนหาผูก ระทํา
ความผิด และหาผูรับผิดในการชดใชคาเสียหายใหแก ทอท. ตอไป
นายพรชัย ธรณธรรม (ผูถือหุน) ใหขอสังเกตเรื่องการจัดทํารายงานประจําป และการสงเอกสาร
ประกอบการประชุมสามัญประจําปใหผูถือหุน โดย ทอท. ควรจัดทํารายงานประจําปใหมีสีสันและตัวหนังสือ
ชัดเจน อานงาย และควรสงใหผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมฯ 7 วัน นอกจากนีข้ อมูลที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2550 ในสวนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับการแตงตัง้ จาก
คณะกรรมการ ทอท. ไดระบุอํานาจหนาทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบไว แตไมมีการรายงานวาในรอบปที่ผาน
มานั้น แตละคณะไดมีการประชุมและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวหรือไม อยางไร ซึ่งเรื่องนี้ผูถือหุนควร
จะไดรับทราบดวย และอีกประการหนึ่ง คือ ทอท. มีผูบริหารเปนจํานวนมาก จึงเกรงวาหากมีผูบริหารมาก จะมี
ผูปฏิบัติงานนอย จึงขอทราบจํานวนบุคลากรทั้งหมดของ ทอท. ดวย
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงวา ทอท. ไดจัดสงรายงานประจําปใหแกผูถือหุนในรูปของ
ซีดีรอม โดยสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม อยางไรก็ดี หากผูถือหุนทานใดตองการรายงานประจําป
ในรูปของหนังสือก็สามารถขอได ซึ่ง ทอท. จะจัดสงไปให สําหรับรายงานประจําป 2550 นั้น ในปนี้
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มีปญหาเรื่องการพิมพลาชา ทําใหตองจัดพิมพในลักษณะสีเดียวสําหรับแจกใหผูถือหุน กอน ทําใหอาจจะ
อานยาก ซึ่งตองขออภัยผูถือหุนดวย ในปหนาจะแกไขปรับปรุงเพื่อมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้อกี รวมทั้งจะ
ปรับปรุงเนื้อหาใหมีการรายงานผลงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดวย เมื่อรายงานประจําป 2550 ซึ่งพิมพ
สี่สีเสร็จเรียบรอยแลว จะไดจัดสงใหกับผูถือหุนตอไป
สําหรับจํานวนพนักงาน ทอท. ในปจจุบนั ทอท. มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 4,200 คน โดยหลังจาก
ที่ ทอท. เปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมแิ ลว จําเปนตองบรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้น แต ทอท. ก็จะควบคุม
จํานวนพนักงานมิใหมจี ํานวนมากเกินไป เพื่อจํากัดคาใชจายดานบุคลากร
นายณรงคชัย จิตมาลีรัตน (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ใหขอสังเกตวา การรายงานผลการ
ดําเนินงานนั้นนอกจากจะรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินแลว ทอท. ควรรายงานผลการดําเนินงานดาน
อื่นๆ เชน การดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ ทอท. ทั้งในสวนของ ทอท. และทาอากาศยานสุวรรณภูมดิ ว ย
แมจะเปนการบริหารงานภายใน แตผูถือหุนควรจะไดรับทราบดวย และขอสอบถามกรณีท่ีมีขาววา
คณะกรรมการฯ มีมติให ทอท. ขายหุนทั้งหมดที่ ทอท. ถืออยูในบริษทั ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส
จํากัด (TAGS) รอยละ 28.5 ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลพบวา แมวา TAGS จะขาดสภาพคลองทางการเงิน
แตทราบวา TAGS ไดจายเงินปนผลให ทอท. ดวยดีมาโดยตลอด และการที่ TAGS จะนําเงินไปลงทุนใน
กิจการตาง ๆ ก็เปนการบริหารจัดการภายในของ TAGS ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. ไมควรนํามาเปนประเด็น
ที่จะขายหุนของ ทอท.ใน TAGS และในป 2550 ทอท. มีรายไดลดลงจํานวนมาก คณะกรรมการฯ จะมีแนวทาง
ดําเนินการอยางไร เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกองคกรในปตอๆ ไป มิใชวิธีการตัดทอนรายไดที่ควรจะไดรับ
อยูแลว ซึ่งในอนาคตเห็นไดวา ทอท. จะตองมีกําไรลดลงหรือขาดทุนแนนอน
กรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา ขอรับขอสังเกตของผูถือหุนในเรื่องการรายงานผลการ
ดําเนินงานไวพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับกรณีการขายหุน ทอท. ใน TAGS นั้น เนื่องจาก ทอท.
ไดจาง TAGS บริหารและจัดการดานการขนสงสินคาภายในเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตจากการตรวจสอบพบวา TAGS ไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาจางหลายประการ เชน ไดจางเหมา
แรงงานชวงในกิจกรรมตางๆ จํานวน 5 กิจกรรม, นําพืน้ ที่ในเขตปลอดอากรไปประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย
โดยมิไดขอรับความเห็นชอบจาก ทอท. กอน เปนตน ประกอบกับในระยะหลัง TAGS ไดนําเงินไปลงทุน
ประกอบกิจการอื่นๆ ซึ่งไมมคี วามชํานาญในธุรกิจนัน้ เปนเหตุใหไมประสบผลสําเร็จ และขณะนี้ TAGS
ขาดสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการ ทอท. เห็นวาตองรักษาผลประโยชนใหแก ทอท. และผูถือหุน
จึงเห็นควรที่จะขายหุน ของ ทอท. ที่ถืออยูใน TAGS
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
คณะกรรมการ ทอท. เพียงแตมีมติให ทอท. ศึกษาและพิจารณาแนวทางการขายหุน ของ ทอท. ใน TAGS
แลวรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณาตอไป ซึ่งฝายบริหารจะตองรับไป
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พิจารณาขอดี ขอเสีย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ ทอท. และผูถือหุนของ ทอท. ดังนั้น ในชัน้ นี้
จึงยังมิไดมีการจําหนายหุนของ ทอท. ใน TAGS แตอยางใด
ประธานฯ หากที่ประชุมไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ถือวาทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของ ทอท. ในรอบป 2550
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ ทอท. ในรอบป 2550
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับรอบปบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2550
ประธานฯ ชี้แจงวา งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2550 ไดผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญชี้แจงในรายละเอียด
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงเกีย่ วกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2550 ดังนี้
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป 2550
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

2550
143,476,914,334.66
73,789,753,272.74
19,501,410,501.18
1,094,865,417.79
0.77

2549
150,505,059,163.63
79,341,540,533.44
16,240,864,603.13
10,473,987,890.05
7.33

เพิ่ม/ลด
(4.67)
(6.99)
20.08
(89.55)
(89.50)

ในป 2550 ทอท. มีสินทรัพยรวม 143,476.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.67 มีหนี้สินรวม
73,789.75 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.99 รายไดจากการดําเนินงานจํานวน 19,501.41 ลานบาท เพิ่มขึน้
รอยละ 20.08 กําไรสุทธิจํานวน 1,094.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 89.55
ประธานฯ หากผูถือหุนตองการสอบถามในประเด็นใด ขอเชิญซักถามได
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) ขอสอบถาม 3 เรื่องดังนี้
1. ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 หนา 8 ระบุวา ทอท. จะเรงรัดให
กรุงเทพมหานคร ชําระเงินจํานวนประมาณ 800 ลานบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหกรุงเทพมหานคร
ชําระเงินจํานวนดังกลาวใหแก ทอท. แลว ขอทราบวา ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดชําระเงินจํานวนดังกลาว
ให ทอท. แลวหรือไม
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2. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ไดจายเงินคาเชาพื้นที่และคาตอบแทนจาก
การไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตางๆ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิให ทอท. หรือไม
3. ขอทราบความคืบหนากรณีการตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX 9000
และคาเสียหายในเรื่องนี้คิดเปนเงินจํานวนเทาใด
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
กรุงเทพมหานคร (กทม.)ไมยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพง
ของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่วินิจฉัยให ทอท.ไดรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คืนจาก กทม.
ประมาณ 570.69 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในสวนที่ ทอท. ตองชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแตป 2548
เปนตนไปนั้น ทอท. ไดชําระดวยวิธีการหักกลบลบหนี้กบั เงินที่ กทม.จะตองชําระคืนใหแก ทอท. แทนการชําระ
ดวยเงินสดจนกวาจะครบตามจํานวนเงินที่ ทอท. จะไดรบั คืนจาก กทม. ซึ่งคาดวาอีกประมาณ 2 ปจึงจะครบ
พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ (รองประธานกรรมการบริษัท) ชี้แจงวา คณะกรรมการ บกท.
ไดมีมติอนุมัตใิ หจายเงินคาเชา และคาตอบแทนใหแก ทอท. เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
รายละเอียดของสัญญา คาดวาสัญญาจะแลวเสร็จและสามารถลงนามในสัญญา ไดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ
2551 เมื่อลงนามในสัญญารวมกันแลว บกท.สามารถจายเงินให ทอท. ไดทันที
นายคัมภีร แกวเจริญ (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวา เรื่องการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจ
วัตถุระเบิด CTX 9000 ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทราบวา ขณะนี้เขาสูกลไกสวนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมแลว สวนจํานวนเงินคาเสียหายนัน้ ในชั้นนี้ ไมสามารถระบุจํานวนทีแ่ นนอนได แตไมวาคาเสียหาย
จะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม หากตรวจพบผูมีหนาที่รับผิดชอบจะตองเรียกรองคาเสียหายใหเต็มจํานวน และไมมี
ผูใดจะละเวนได
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) ใหขอสังเกตกรณีที่ ทอท. มีผล
ประกอบการลดลงถึง 10 เทา ดังนี้
รายไดสวนใหญของ ทอท. มาจากรายไดสวนแบงผลประโยชนที่อนุญาตใหบริษัท คิง เพาเวอร
ดิวตี้ฟรี จํากัด และบริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด ประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละทาอากาศยานภูมภิ าค และประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสาร ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตามลําดับ โดยในแตละสัญญาใหสัมปทานเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งเปนขอดี เนื่องจากอาคารผูโดยสาร
คิดคาเสื่อมราคาถึง 30 ป แตขณะนี้ ทอท. ไมรับรูรายไดจากทั้งสองบริษัท ทําให ทอท. สูญเสียรายไดเปน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกัน ทอท. ตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดในสวนที่ไมรับรูนี้ จึงทําใหกําไร
ของ ทอท. ลดลง และเมื่อกลุม บริษัท คิงฯ ฟองรอง ทอท. ตอศาลแพง ประกอบกับมีการใหขาวในเรื่องนี้
ราคาหุนของ ทอท. จึงลดลงทันที
ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มีมติวาสัญญาของทั้งสองบริษัทเปนโมฆะ เนื่องจากการทําสัญญา
ไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมทุนฯ จนเปนเหตุใหกลุมบริษัท คิง เพาเวอรฯ
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เปนโจทกฟองรองนั้น คณะกรรมการฯ มีความมั่นใจในผลของคดีนี้เพียงใด ความเสียหายที่จะเกิดขึน้ หาก ทอท.
แพคดี นอกจากนี้ การดําเนินคดีในเรื่องนีจ้ ะตองใชเวลานาน หากจะตองสูคดีกันถึง 3 ศาล ขณะนีท้ ราบวายังอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน และศาลนัดสืบพยานทั้งสองฝายในวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งผูถือหุน
หวังวาคณะกรรมการ ทอท. จะพิจารณาทบทวนมติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ผูถือหุนทราบดีวามิใชความผิดของ
คณะกรรมการ ทอท. ชุดนี้ แตการเจรจาประนีประนอมยอมความนาจะเกิดผลดีกับทั้งสองฝาย คณะกรรมการฯ
ควรจะสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนทั้งรายยอย และนักลงทุนตางประเทศ โดยแกไขปญหานี้โดยเร็ว และจะ
ดําเนินการอยางไรเพื่อใหป 2551 ทอท. มีกําไร และขอฝากคณะกรรมการ และผูบริหาร ทอท. วา อยานําสัมปทาน
ในกิจการดังกลาวใหกับบริษัทตางชาติ ควรสงวนไวใหกับคนไทย เนือ่ งจากในปจจุบันธุรกิจสําคัญๆ เปนของ
ชาวตางประเทศเกือบทั้งหมดแลว นอกจากนี้ ขอสอบถามวา เหตุใดงบการเงินเฉพาะบริษัทจึงมากกวา
งบการเงินรวม
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
เนื่องจาก ทอท. มีการออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.)
ซึ่งเปนบริษัทลูกของ ทอท. (100 %) เปนเงินจํานวน 38,483 ลานบาท เพื่อจายคาสวนตางการจากโอนทรัพยสิน
หนี้สินทั้งหมดของ บทม. เมื่อครั้งยุบ/เลิก บทม. จึงบันทึกลงบัญชีดานทรัพยสินไวเปนเงินลงทุนที่ บทม.
ขณะนี้อยูระหวางการชําระบัญชี สวนดานหนี้สินไดบนั ทึกไวเปนตัว๋ สัญญาใชเงิน
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวา ขอมูลในการใหขาวแตละครั้ง เปนมติในการ
ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ไมไดแสดงความคิดเห็นสวนตัว และตองการจะใหขาวที่เปนขอเท็จจริง ไมปกปด
ขอมูล ทั้งนี้ การดําเนินงานของ ทอท.ตองโปรงใสและตรวจสอบได
นายคัมภีร แกวเจริญ (กรรมการบริษัท) ชี้แจงวา เดิม ทอท. เปนรัฐวิสาหกิจในรูปองคการของรัฐ
มีชื่อวา “การทาอากาศยานแหงประเทศไทย” ตอมาไดมกี ารแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และใชชื่อวา
“บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)” โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ ทําใหปจ จุบัน ทอท.
มีสถานะเปนทั้งบริษัทมหาชนจํากัดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยังคงมีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง ดังนั้น ในการบริหารงานบางครั้งตองใชอํานาจบางอยางในทาง
ปกครองเพื่อใหภารกิจดานการดําเนินกิจการทาอากาศยานของชาติเปนไปดวยความปลอดภัยและเกิดประโยชน
สูงสุดตอสาธารณะ
นางสาวจิณพักตร พรพิบลู ย (ผูถือหุน) สอบถามวาเหตุใดเมื่อเปดใชงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
แลวคาใชจายในเรื่องตางๆ เชน คาใชจายดําเนินงาน คาซอมแซม และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มสูงขึ้น
กวาป 2549 เปนเงินจํานวนมาก แตคาใชจายในเรื่องของบุคลากรลดลง
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงดังนี้
- คาใชจายพนักงานลดลง เนื่องจากคณะกรรมการ ทอท. ไดมีมติอนุมัติการจายโบนัสพนักงาน
และลูกจางในป 2549 สูงกวาป 2550
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- คาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีพนื้ ที่ขนาดใหญกวาทาอากาศยาน
ดอนเมืองจํานวนหลายเทา มีการจัดจางเอกชนภายนอกดําเนินการรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน
ซึ่งจะตองใชระบบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ จากพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้นทําให
คาใชจายดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นดวย เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน
- คาซอมแซมเพิ่มขึ้น เชน ระบบสายพานลําเลียงกระเปา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปนระบบคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย จะตองดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา
- รายไดจากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากการไมรับรูรายไดของ
บริษัท คิง เพาเวอร ดิวตีฟ้ รี จํากัด และบริษทั คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด เปนเงินประมาณ 3,600 ลานบาท
- คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ดอกเบี้ยจายเพิม่ ขึ้น ตั้งแตเริม่ การกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมินนั้ ดอกเบี้ยจะรวมอยู
เปนตนทุนการกอสราง แตหลังจากเปดใชงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว ดอกเบี้ยของแตละปจะบันทึก
เปนคาใชจาย (ประมาณ 2,000 กวาลานบาท) ซึ่งจะลดลงตามเงินตนที่ทยอยคืน
นางสาวจิณพักตร พรพิบลู ย (ผูถือหุน) สอบถามวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่งเปดใชงานได
ประมาณ 1 ป และระบบตางๆ เปนระบบทีท่ ันสมัย เหตุใดจึงมีคาใชจายในเรื่องคาซอมแซมอุปกรณตางๆ
และโดยปกติในสัญญาจะมีเงื่อนไขเกีย่ วกับการรับประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณตางๆ ไวดว ย
จึงไมนาจะมีคา ใชจายในสวนนี้
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
คาซอมแซมดังกลาว เปนเรือ่ งการจางเอกชนภายนอกมาดูแลรักษาระบบ มิใชการจัดซื้ออะไหลมาเปลี่ยน
และขออนุญาตใหนายสุรจิต สุรพลชัย (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)) เปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการดูแลรักษาระบบสายพานลําเลียงกระเปา
นายสุรจิต สุรพลชัย (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)) ชี้แจงวา ระบบสายพานลําเลียงกระเปามีเงื่อนไขการรับประกันความชํารุดบกพรอง 2 ป
แตหลังจากติดตั้งระบบเสร็จเรียบรอยแลว ตองมีการบํารุงรักษาอุปกรณการใชงาน ซึ่งตามสัญญาไมมีเงื่อนไข
กําหนดใหผูขายตองบํารุงรักษาอุปกรณ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ (กรรมการบริษัท) ชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้
1. ประเด็นแรก เรื่องภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability) ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หนา 62 ไดเปดเผยเหตุการณที่คูสัญญายื่นฟอง ทอท. รวมทั้งจํานวนเงินคาเสียหายไวชัดเจน
แลว ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการทางบัญชี ดังนั้นในอนาคตประเด็นนี้จะไมมีผลกระทบกับราคาหุน
ของ ทอท. แตอยางใด เพราะไดแจงใหนักลงทุนทราบโดยชัดเจนแลว
2. ประเด็นที่สอง เรื่องที่ผูถือหุนคาดวาจะไดรับเงินจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
(บกท.) เขามารวมเปนรายไดในปหนา ขอเท็จจริงที่ถูกตอง คือ ทอท. ไดรับรูและบันทึกเปนรายไดของ ทอท.
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ในปบัญชี 2550 นี้แลว เนื่องจากมีตัวเลขที่ชัดเจนและคณะกรรมการ บกท. ไดอนุมตั ิใหชําระเงินจํานวน
ดังกลาวให ทอท. แลว ขณะนี้อยูระหวางการรอลงนามในสัญญาเทานั้น เพื่อให บกท.มีหลักฐานในการจายเงิน
ซึ่งเมื่อลงนามในสัญญาแลว จะมีเงินสดเขามาใน ทอท.
3. เรื่องคาเสื่อมราคาของอาคารผูโดยสารกับอายุสัมปทานของสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจกรรม
เชิงพาณิชยภายในอาคารผูโดยสาร ตามที่ผูถือหุนใหขอสังเกต เปนคนละประเด็นกัน เรื่องคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
โดยหลักการทางบัญชี จะตองตัดเปนคาใชจายใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด สวนอายุของ
สัมปทานนั้น เปนเรื่องของการทําความตกลงกัน เมื่อพนกําหนดแลว สามารถทําความตกลงใหมได
4. สําหรับรายไดที่เกิดจากการที่เอกชนเขามาใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยภายในอาคาร
ผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยขอเท็จจริงขณะนี้ เอกชนไดนําเงินคาตอบแทนไปวางที่สํานักงาน
วางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี แต ทอท. ไมอาจบันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดได ดวยเหตุที่สัญญาที่กระทําไวกับ
เอกชนไมชอบดวยกฎหมาย จึงไมมีผลผูกพันตอกัน และเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนําใหฝายบริหาร
มีหนังสือหารือไปที่สภาวิชาชีพบัญชีแลว ไดรับคําตอบใหดําเนินการดังกลาว
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) แสดงความคิดเห็นวาผูถือหุนกังวลใน
เรื่องนี้มาก เนือ่ งจากไมสามารถทราบระยะเวลาการสิ้นสุดที่แนนอนของคดีความ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ การ
เรียกเก็บคาตอบแทนจากการใหสัมปทานบริษัท คิง เพาเวอรฯ โดยหวังวาในปที่ 11 ทอท. จะมีรายไดในสวนนี้
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารไดถึง 45
ลานคน ตอไป ในอนาคตหากสามารถรองรับผูโดยสารไดมากขึ้นเทาตัว ทอท. จะตองคิดคาตอบแทนเทาตัว
เชนกัน
ประธานฯ ชี้แจงวา สิ่งที่ผูถือหุนเปนกังวล เปนเจตนารมณของคณะกรรมการ ทอท. ที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ และจะบริหารงานดวยความเขมแข็ง และชอบธรรมตอไป ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือ
ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,263,407,829
30,000
12,500
0

คิดเปนรอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

มติที่ประชุม มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปบญ
ั ชี 2550
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรสุทธิและ
จายเงินปนผลของ ทอท. ใหผูถือหุนไดรับทราบ
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจายเงินปนผล
ของ ทอท. ดังนี้
1.
2.
3.

4.
5.

รายละเอียดเงินปนผล
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน)
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน)
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2550
1,094.87
1,428.57
0.40
0.40
571.43
52.19

ป2549
10,473.99
1,428.57
2.75
0.95
1.80
3,928.57
37.85

ป2548
7,408.86
1,428.57
1.70
1.70
2,428.57
37.89

นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของ
กําไรสุทธิของงบการเงินที่เหลือหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและขอบังคับบริษัทไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว จะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลนั้น ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถือหุน
เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได และ
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 66 และ 68
ประธานฯ ชี้แจงวา ผลการดําเนินงานประจําป 2550 ทอท. มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได จํานวน
1,094.87 ลานบาท และ ทอท. ไดหกั เงินสํารองตางๆ ไวครบถวนแลว ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุน ซึ่งมีจํานวน 1,428,570,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 571.43 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 52.19 ของกําไรสุทธิ ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 โดยจะจายเงินปนผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 จึงขอเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2550 ตามที่เสนอ
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,262,871,249
579,080
0
0

คิดเปนรอยละ
99.95
0.05
0.00
0.00

การ
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มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2550 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ชี้แจงวา ตามขอบังคับ ทอท. ขอ 39 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึง่ ในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนง
ตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม(1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการ
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2550 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน 5 คน โดยวิธี
จับสลาก ดังนี้
- นายคัมภีร แกวเจริญ
- นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
- นายนนทพล นิ่มสมบุญ
- นายตอตระกูล ยมนาค
- พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
โดยในปนี้ ทอท. ไดประกาศในเว็บไซตของ ทอท. รวมทั้งแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ ทอท. รวมทั้งใหเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ไดลวงหนา
แตไมมีผูถือหุน เสนอรายชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณา
ถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชนของ ทอท. เปนสําคัญ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒแิ ละประสบการณ
เหมาะสมกับกิจการของ ทอท. โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบดวย พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
นางดนุชา ยินดีพิธ และนายเจิมศักดิ์ ปน ทอง (กรรมการสรรหาผูมีสวนไดเสีย คือ นายคัมภีร แกวเจริญ
และนายนนทพล นิ่มสมบุญ มิไดเขารวมประชุม) ไดเสนอกรรมการ 2 คนเดิมที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 3 คน เขาเปนกรรมการใหม รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น
5 คน เพื่อเสนอผูถือหุนพิจารณาตอไป ดังนี้
- นายคัมภีร แกวเจริญ
- นายนนทพล นิ่มสมบุญ
- นายถาวร พานิชพันธ
- นายสุพจน ทรัพยลอม
- นายไมตรี ศรีนราวัฒน
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สําหรับประวัติโดยสังเขปของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูแจงประวัติโดยยอของ
ผูไดรับการเสนอชื่อแตละทานใหที่ประชุมทราบ
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ แจงรายชื่อและประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของ
ทอท. จํานวน 5 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุน ดังนี้
1. นายคัมภีร แกวเจริญ
2. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
3. นายถาวร พานิชพันธ
4. นายสุพจน ทรัพยลอม
5. นายไมตรี ศรีนราวัฒน
ประธานฯ ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ วาใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง แลวสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่
นายพรชัย ธรณธรรม (ผูถือหุน) ขอสอบถามวา วาระนี้เปนการเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
ใหการรับรองหรือเลือกตั้ง หากจะใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ควรเสนอบุคคลเขารับการคัดเลือก
มากกวา 5 คน และขอใหอธิบายวิธีการสรรหากรรมการของคณะกรรมการสรรหาดวย
นายกิตพิ งศ อุรพีพัฒนพงศ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชีแ้ จงวา วาระนี้ที่ประชุมผูถือหุนจะตอง
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท ซึ่งในปนี้ ทอท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชือ่ บุคคล
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการทางเว็บไซตไดลวงหนา แตไมมีการเสนอรายชื่อเขามา คณะกรรมการสรรหา
จึงไดเสนอรายชื่อบุคคลเทากับจํานวนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งตามกฎหมายมิไดกําหนดวา
คณะกรรมการบริษัทจะตองเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปนจํานวนเทาใด ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จึงสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่ออก
ตามวาระได ทัง้ นี้ หากผูถือหุน ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการเพิ่มเติม ก็สามารถกระทําได และบุคคลใดไดรบั คะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียง บุคคลนั้นก็จะไมไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการ ทอท.
นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา (เลขานุการบริษัท) ขอชี้แจงในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาวา คณะกรรมการสรรหาเดิมประกอบดวยกรรมการดังนี้ คือ นายคัมภีร แกวเจริญ ประธานกรรมการ
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ, นายนนทพล นิ่มสมบุญ และนางดนุชา ยินดีพิธ เปนกรรมการตอมา เนื่องจาก
นายคัมภีร แกวเจริญ และนายนนทพล นิ่มสมบุญ จับสลากตองออกจากตําแหนงตามวาระ คณะกรรมการ ทอท.
จึงมีมติแตงตั้งใหนายเจิมศักดิ์ ปนทอง กรรมการอิสระ เปนกรรมการสรรหาเพิ่มเติม และในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
กรรมการสรรหาที่มีสวนไดเสีย คือ นายคัมภีร แกวเจริญ และนายนนทพล นิ่มสมบุญ มิไดเขารวมประชุมดวย
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คงมีแตกรรมการสรรหา รวม 3 คน คือ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ, นางดนุชา ยินดีพิธ และ นายเจิมศักดิ์
ปนทอง เขาประชุมพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับวิธีการสรรหานั้น คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาเปนขั้นตอนดังนี้ คือ ขัน้ แรกจะพิจารณา
จากรายชื่อที่ผถู ือหุนเสนอ แตเนื่องจากในปนี้ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ
จึงพิจารณาจากรายชื่อที่ผูถือหุนรายใหญ คือ กระทรวงการคลังเสนอ และไดพิจารณาผูท่ีมีความรูและ
ประสบการณในสาขาเดียวกับกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับกรรมการที่ออกตามวาระที่มิไดถูกเสนอชื่อ
กลับเขาดํารงตําแหนง เนื่องจากบางทานแจงวา มีภารกิจมาก เกรงวาจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ ทอท. ตอไปได คณะกรรมการสรรหาจึงมิไดเสนอชื่อ นอกจากนี้ กรรมการ ทอท. บางทานมีหนาที่
เปนผูกํากับดูแลกิจการการเดินอากาศ (Regulator) จึงอาจไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ ทอท.
ซึ่งประกอบกิจการทาอากาศยาน (Operator)
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการเพิ่มเติมหรือไม
ไมมีผูถือหุนคนใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมอีก
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการดวย โดยขอใหลงมติเปนรายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเลือกตั้งกรรมการดวยคะแนนเสียงเรียงตามลําดับดังตอไปนี้
เห็นดวย คิดเปน (%)
นายถาวร พานิชพันธ 1,253,151,103 99.77
นายนนทพล นิ่มสมบุญ 1,253,139,537 99.76
นายสุพจน ทรัพยลอม 1,253,007,443 99.75
นายไมตรี ศรีนราวัฒน 1,252,992,943 99.75
นายคัมภีร แกวเจริญ
1,252,985,847 99.75

ไมเห็นดวย คิดเปน (%) งดออกเสียง คิดเปน (%)
2,881,059
0.23
44,530
0.00
2,897,815
0.23
48,720
0.00
2,881,559
0.23
47,290
0.00
2,894,109
0.23
32,530
0.00
3,078,575
0.25
30,310
0.00

บัตรเสีย คิดเปน (%)
23,720
0.00
36,280
0.00
159,440
0.01
173,530
0.01
16,100
0.00

มติที่ประชุม อนุมัติใหเลือกตั้งผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ทอท.จํานวน 5 คน เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ ทอท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ทอท.
และกรรมการชุดยอย ประจําป 2551 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว
และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ชี้แจงวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพจิ ารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย ประจําป 2551 โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบ
และการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้ง
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พิจารณาจากการดําเนินธุรกิจ ผลกําไรของ ทอท. รวมทั้งไดนําขอมูลการจายคาตอบแทนของรัฐวิสาหกิจอื่น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาพิจารณาประกอบดวยแลว จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2551 ซึ่งเทากับ
ปที่ผานมา ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท.
1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-.บาท หากเปนกรรมการในระหวางเดือน
ใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
1.2 คาเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท/ครั้งที่เขาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 2 ครั้ง
คงใหไดคาเบีย้ ประชุมไมเกิน 2 ครั้ง
1.3 ประธานฯ และรองประธานใหรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- คาตอบแทนกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไมมีการประชุม
คงใหไดรับคาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
- ประธานฯ และรองประธานใหรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ
2.2 กรรมการ ทอท. ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ อนุกรรมการ
หรือผูทํางาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอืน่ ๆ ใหไดรับคาเบีย้ ประชุมคนละ
10,000.-บาท/ครั้งที่เขาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกวา 2 ครั้ง ใหไดรับคาเบี้ยประชุมไมเกิน 2 ครั้ง
ตอคณะที่เขาประชุม
ประธานและรองประธานใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ
3. กําหนดวงเงินงบประมาณคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจําป
งบประมาณ 2551 ไมเกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปงบประมาณ 2550
4. เงินโบนัสกรรมการประจําป 2550
คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควรเสนอเงินโบนัสกรรมการ ประจําป 2550 คนละ
216,000.- บาท โดยคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยประธานกรรมการ ทอท. และ
รองประธานกรรมการ ทอท. ไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ ทั้งนี้ กรรมการ
ผูอํานวยการใหญซึ่งเปนหนึง่ ในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิไดรับเงินโบนัสกรรมการดวย คิดเปนเงินโบนัส
รวมทั้งสิ้น 3,048,775 บาท
ประธานฯ ตามขอบังคับ ทอท. ขอ 33 กําหนดวา การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) เสนอวา กระทรวงการคลัง
ไดกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยใหไดรับเบีย้ ประชุมไมเกินเดือนละ
หนึ่งครั้ง และสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ใหไดรับคาตอบแทนไมเกินคนละ 20,000.- บาทตอเดือน
นายอมรรักษ ชุมสาย ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอวา ในฐานะผูถือหุนตองการใหคณะกรรมการบริษัท
มีความขยันขันแข็ง หมัน่ ประชุมอยางสม่าํ เสมอ เพื่อควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปโดย
เรียบรอย และสําหรับสภาวการณในปจจุบัน เห็นวา ทอท. ยังคงมีปญหาตางๆ คั่งคางและจําเปนตองไดรับการ
แกไขอีกมาก รวมทั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มมีความคับคั่ง ซึ่งจะตองพิจารณาขยายขีดความสามารถเพื่อให
แขงขันกับทาอากาศยานอืน่ ในภูมภิ าคนี้ได ดังนั้น การกําหนดใหคณะกรรมการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนหนึ่ง
ไมเกินสองครั้ง เห็นวาเปนการสมควรแลว แตตามที่ผูแทนกระทรวงการคลังเสนอใหคณะกรรมการฯ ไดรับ
เบี้ยประชุมไมเกินเดือนละหนึ่งครั้ง เห็นวา ไมเหมาะสม และเมื่อพิจารณาจากสินทรัพยของ ทอท. ภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท. รวมทั้งเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของรัฐวิสาหกิจแหงอื่น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เห็นวา คาตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. นอยกวามาก จึงขอเสนอใหปรับอัตรา
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทอท. จากที่เสนอเดือนละ 10,000.- บาท เปนเดือนละ 15,000.- บาท และให
ไดรับเบี้ยประชุมในรอบเดือนหนึ่งเพียงครัง้ เดียว ตามที่ผแู ทนกระทรวงการคลังเสนอ
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ) เห็นวา คาตอบแทนกรรมการตามที่
ผูถือหุนเสนออยูในระดับทีไ่ มสูง สามารถยอมรับได
นายพรชัย ธรณธรรม (ผูถือหุน) สอบถามวา เหตุใดในปนี้จึงไมเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนของบุคคลภายนอกและพนักงาน ทอท. เชนเดียวกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2549 และเห็นวา ควรกําหนดคาตอบแทนของบุคคลภายนอกที่มาชวยปฏิบัติงานให ทอท. ในอัตราเดียวกับ
กรรมการ
นายทรงพล อันนานนท (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) สอบถามวา ตามที่ผูแทนกระทรวงการคลัง
ขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวาระที่ 6 โดยกระทรวงการคลังจะรับรองเฉพาะ
คาตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. ตามที่เสนอในทีป่ ระชุมเทานั้น จะมีผลกระทบตอการจายเงินคาตอบแทน
ใหกับพนักงาน ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่ไดจายไปแลวหรือไม เพียงใด
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 วาระที่ 6 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทน เบีย้ ประชุมและเงินโบนัส
กรรมการประจําป ทอท. ไดเสนอคาตอบแทนทั้งของกรรมการ บุคคลภายนอก ที่ปรึกษา และพนักงาน ทอท.
ใหผูถือหุนพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ มีเจตนา
เพื่อใหการดําเนินงานของ ทอท. มีความโปรงใส ซึ่งในการประชุมดังกลาว ผูถือหุนไดใหความเห็นชอบ
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โดยมิไดคดั คานแตอยางใด อยางไรก็ดี ในการประชุมสามัญประจําป 2550 ในวันนี้ ผูแ ทนกระทรวงการคลัง
ไดขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 โดยขอรับรองรายงานการประชุมเฉพาะในสวน
คาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอในที่ประชุมเทานั้น เนือ่ งจากตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหผูถือหุนมีอํานาจ
กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สวนคาตอบแทนของบุคคลอื่นมิไดกําหนดไว ดังนั้น ในปนี้ ทอท.
จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดเฉพาะคาตอบแทนกรรมการเทานั้น สวนคาตอบแทนของพนักงาน ทอท.
ในปงบประมาณ 2550 ที่ไดจา ยไปโดยเขาใจวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนในคราวประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2549 แลว เปนเรื่องที่ ทอท. จะตองพิจารณาแนวทางดําเนินการใหถูกตองตอไป และขอทราบความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมายในเรือ่ งนี้ดวย
นายกิตพิ งศ อุรพีพัฒนพงศ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ใหความเห็นวา ตามที่กระทรวงการคลังพิจารณา
แลวรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เฉพาะคาตอบแทนของกรรมการ เนือ่ งจากการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนอํานาจของผูถือหุน สวนคาตอบแทนบุคคลภายนอกและพนักงาน ทอท..
เปนอํานาจหนาที่และอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการ ทอท. จึงไมตองนําเสนอใหทปี่ ระชุมผูถือหุนพิจารณา
ดังนั้น ตามที่ผรู ับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลังขอแกไขรายงานการประชุมในประเด็นดังกลาว จึงไมมีผล
ทําใหมติที่ประชุมผูถือหุนในคราวประชุมสามัญผูถือประจําป 2549 เปนเสียไปแตอยางใด
นายพลวัฒน นัยโกวิท (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ขอสอบถามเรื่องการคํานวณอัตราการจาย
เงินโบนัสใหแกกรรมการ และเงินปนผลใหแกผูถือหุน วาคํานวณอยางไร เพราะปนี้ผลประกอบการลดลงมาก
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
การคํานวณเงินโบนัสกรรมการ จะเทียบเปนสัดสวนกับเงินปนผลที่จายใหผูถือหุน โดยจะเปนสัดสวนเดียวกัน
กับป 2549 สําหรับการกําหนดคาตอบแทนบุคคลภายนอกประจําปงบประมาณ 2551 ใหไดรับคนละ
5,000.- บาทตอครั้งที่เขาประชุม และกรรมการ ทอท. ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปน
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผูทํางาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอื่นๆ
ใหไดรับคาเบีย้ ประชุมคนละ 10,000.- บาทตอครั้งที่เขาประชุมนั้น คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
พิจารณาแลว เห็นวาบุคคลภายนอกที่มารวมเปนกรรมการ จะเปนลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือ
ใหขอเสนอแนะ แตกรรมการ ทอท. ตองมีความรับผิดชอบตอเนื่องในเรื่องนั้นๆ หากมีการนําเสนอเขาสู
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
นายพรชัย ธรณธรรม (ผูถือหุน) ขอใหขอสังเกตุเรื่องการแตงตั้งพนักงาน ทอท. เขารวมเปน
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดตางๆ ควรจะถือเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และไมควรจะไดรับ
คาเบี้ยประชุม
นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงวา
กระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงวาคาตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
และคณะทํางานชุดยอยสําหรับกรรมการผูอํานวยการใหญ และพนักงาน ทอท. นั้น กระทรวงการคลังพิจารณา
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แลวเห็นวา กรรมการผูอํานวยการใหญ และพนักงาน ทอท. มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานเพื่อ ทอท. อยูแลว
จึงไมสมควรจะไดรับเบีย้ ประชุม ซึ่งในปงบประมาณ 2551 ทอท.ไดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้แลว
ประธานฯ สรุปวา ในปงบประมาณ 2551 ผูถือหุนเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท.
1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-.บาท หากเปนกรรมการในระหวางเดือน
ใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
1.2 คาเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาทตอครั้งที่เขาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน
2 ครั้ง คงใหไดคาเบี้ยประชุมไมเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2551 และ
ตั้งแตวนั ที่ 25 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง ใหไดรับ
เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในอัตราคนละ 15,000.- บาท
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- คาตอบแทนกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไมมีการประชุม
คงใหไดรับคาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
2.2 กรรมการ ทอท. ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ
อนุกรรมการ หรือผูทํางาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอืน่ ๆ ใหไดรับคาเบีย้
ประชุมคนละ 10,000.-บาทตอครั้งที่เขาประชุม และใหไดรับคาตอบแทนรวมทั้งสิ้นไมเกินคนละ 20,000.- บาท
ตอเดือน ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550
3. ประธานและรองประธานใหไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ
4. กําหนดคาคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2551
ไมเกิน 15,000,000.- บาท
5. ใหกรรมการไดรับเงินโบนัส ประจําป 2550 คนละ 216,000.- บาท รวมเปนเงิน
3,048,775.- บาทโดยคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง ทั้งนี้ ประธาน และรองประธานไดรับเพิ่ม
อีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ และกรรมการผูอํานวยการใหญซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิ
ไดรับเงินโบนัสกรรมการดวย
ไมมีผูถือหุนอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,258,907,673
460,860
0
0

คิดเปนรอยละ
99.96
0.04
0.00
0.00
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มติที่ประชุม มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 อนุมัติคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม
กรรมการ ประจําป 2551 และเงินโบนัสกรรมการ ประจําป 2550 ตามที่ผูถือหุนเสนอทุกประการ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผสู อบบัญชี ประจําป 2551
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี โดยขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญชี้แจงรายละเอียด
กรรมการผูอาํ นวยการใหญ ชี้แจงวา เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแตงตั้ง สตง. เปน
ผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2551 และกําหนดอัตราคาตอบแทน เปนเงิน 2,250,000.- บาท ซึ่งเปน
อัตราเดียวกับป 2550 ทั้งนี้ สตง. ไดกําหนดผูสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2551 จํานวน 2 ทาน ไดแก
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และนางสาวรุง ระวี สะสมสุวรรณ ผูอํานวยการ
สํานักงานการตรวจสอบการเงินที่ 2 ทําหนาที่นี้
ประธานฯ หากผูถือหุนไมมขี อซักถาม ขอใหพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,263,310,329
0
140,000
0

คิดเปนรอยละ
99.99
0.00
0.01
0.00

มติที่ประชุม มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
โดย คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และนางสาวรุงระวี สะสมสุวรรณ ผูอํานวยการ
สํานักงานการตรวจสอบการเงินที่ 2 เปนผูส อบบัญชีของ ทอท. ประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2551 และใหไดรับคาตอบแทน ในอัตรา 2,250,000 บาท (สองลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
วาระที่ 8 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ทอท.
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาเห็นเปนการสมควรขออนุมัติผูถือหุน
ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ทอท. และขอใหกรรมการผูอ ํานวยการใหญชี้แจงรายละเอียด
กรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา เดิมขอบังคับ ทอท. ขอ 55 ขอ 56 และขอ 57 กําหนดให
คณะกรรมการ ทอท. ตองจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. พิจารณาแลว
เห็นสมควรกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพิ่มเติมไวในขอบังคับ ทอท. ซึ่งคณะกรรมการ
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ทอท. พิจารณาแลวเห็นชอบดวย และเห็นควรเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับ ทอท. ดังนี้
1. เพิ่มเติมขอบังคับ ทอท. ขอ 58 และขอ 59 ดังมีขอความตอไปนี้
“ ขอ 58 คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแตงตั้งจากกรรมการ
บริษัทอยางนอยสาม (3) คน เปนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาลอยางนอยหนึ่ง (1) คน
ตองเปนกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท. ตรวจสอบและใหคําแนะนําในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง ทอท. แกคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด รวมทัง้ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล”
“ ขอ 59 คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งจาก
กรรมการบริษัทอยางนอยสาม (3) คน เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งใหคําแนะนําคณะกรรมการ ทอท. และ
ฝายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร กํากับดูแล สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยง
ประสบความสําเร็จในระดับองคกร เสนอแนะวิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสีย่ งใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะ
การดําเนินธุรกิจ”
2. ใหแกไขขอบังคับ ทอท.โดยเลื่อนความในขอ 58 ถึง ขอ 72 เดิม เปนขอ 60 ถึง ขอ 74
เรียงตามลําดับ
ประธานฯ ไมมีผูถือหุนซักถาม หรือใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติใน
วาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,263,432,349
17,980
0
0

คิดเปนรอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ใหแกไขขอบังคับ ทอท. ตามที่เสนอ
ทุกประการ
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ) เสนอวา กระทรวง
การคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนจํานวน 1,000 ลานหุน เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด ขอเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทน นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2551 โดยขอเสนอชื่อ นายวินัย วิทวัสการเวช ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้
นายวินยั วิทวัสการเวช
อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา
2514 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2535 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงทางราชการที่สําคัญในอดีต
2530 - ผูชวยสรรพากรจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 7) สํานักงานสรรพากร
จังหวัดสุพรรณบุรี
2532 - หัวหนาฝายวิเคราะหและตรวจสอบ สํานักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี
2542 - รองผูอํานวยการศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ดานสวนงานเรงรัดจัดเก็บภาษี
2546 - รองอธิบดี กรมสรรพากร
ตําแหนงปจจุบัน
- ที่ปรึกษาดานพัฒนาฐานภาษี
- กรรมการ, การทางพิเศษแหงประเทศไทย
- กรรมการ, บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด จึงมีสทิ ธิเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
อีกได ฉะนั้น ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ขอลาออกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้งเห็น
ดวย หรือไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
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ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง (เสียง)
1,077,014,496
106,111,939
80,054,798
0

คิดเปนรอยละ
85.25
8.40
6.34
0.00

มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเลือกตัง้ นายวินัย วิทวัสการเวช เปนกรรมการ
ทอท. แทน นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการที่ลาออก
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผูถือหุน) ใหขอสังเกตวา ในการประชุมผูถือหุนเปนการพบปะกัน
ระหวางคณะกรรมการและพนักงานของ ทอท. กับผูถือหุน ดังนั้น บรรยากาศในการประชุมควรเปนกันเอง
จึงขอเสนอวา ในคราวประชุมผูถือหุนครั้งตอไป ไมจําเปนตองดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด โดยมีการตรวจคนตัวและสัมภาระของผูถือหุน นอกจากนี้ ในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ ของ ทอท. ขอใหคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแตงตั้งจากผูถือหุนรายยอยบาง และขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ที่เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและใหขอ คิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งขอบคุณผูถือหุนที่ใหขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชน
นางภัสรพิมล รัมมะเอ็จ (ผูถือหุน) สอบถามกรณีบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส
จํากัด (TAGS) นําพื้นทีภ่ ายในเขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหผูอื่นเชา โดยมิไดขอรับความเห็นชอบ
จาก ทอท. กอน รวมทั้งกรณีที่ TAGS นําเงินไปลงทุนในโครงการตาง ๆ เชน สราง Entertainment Complex
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งโครงการที่พักอาศัย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งประสบ
ผลขาดทุน คณะกรรมการ ทอท. มีแนวทางดําเนินการอยางใดกับ TAGS ในฐานะที่ ทอท. เปนผูถือหุนของ TAGS
ประธานฯ ชี้แจงวากรณีของ TAGS ตามที่ผูถือหุนสอบถาม คณะกรรมการ ทอท. ไดพิจารณาและ
มีมติใหฝายบริหารตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว หาก TAGS ปฏิบัติผิดสัญญา ทอท. จะ
ดําเนินการตามขอสัญญาที่ทําไวตอกันตอไป
นายฮัง้ ใช อัคควัสกุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) กลาวชมเชย
คณะกรรมการ ทอท. ที่ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
จัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ประจําป 2550 จัดทําไดสมบูรณ โดยมีขอมูลรายละเอียดมากพอใหผูถือหุนได
รับทราบและสามารถพิจารณาได และในการประชุมวันนี้ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามในประเด็นตาง ๆ
และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในฐานะผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จึงขอขอบคุณไว ณ ทีน่ ี้
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ประธานฯ กลาววา เมื่อไดรบั ความไววางใจจากผูถือหุน ใหมาทําหนาที่คณะกรรมการ ทอท.
ทําใหไดเรียนรูการทํางานในรูปขององคกรเชิงธุรกิจมากขึ้น และขอยืนยันวาคณะกรรมการ ทอท. ทุกคนมี
ความมุงมั่นทีจ่ ะดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ ภายใตกรอบของกฎหมาย และไมเคยคิดวาผูใ ดเปนศัตรู
และไมมีอคติในการทํางานรวมกับผูใด การไดเห็นบรรยากาศในการประชุมผูถือหุนที่ใหกําลังใจแก
คณะกรรมการฯ จึงขอขอบคุณและขอยืนยันดวยสัจจะของชายชาติทหารวาจะทําหนาที่อยางดีที่สุด ขณะนี้
ชาติบานเมืองตองการคนที่มีความจริงใจในการแกไขปญหา ทุกคนตองหันหนาเขาหากัน ผูใดที่คดิ หาแต
ผลประโยชนสวนตน ไมคํานึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึน้ ในระยะยาว จะเปนอันตรายตอชาติบานเมือง และเชื่อวา
ผูถือหุนคงมีความคิดแบบเดียวกัน คือ “คนดีแกปญหาของบานเมืองได คนชั่วแมจะเกงแตก็ทําลายชาติได” และ
สิ่งที่อยากเห็น คือ ผูรับผิดชอบภาคปฏิบัติการ คือ ผูบริหาร ทอท. จะตองมีจิตสํานึกรักองคกร ไมวาจะเปน
บริษัทมหาชนจํากัดหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม และตองมีความซื่อสัตย สุจริต คนดีตองอยาทอหรือหมดกําลังใจใน
การทํางานและอยูชว ยกันรักษาองคกร ทุกคนอาจมีความรูความสามารถแตกตางกันแตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ
ความมั่นคงขององคกรและของชาติ โดยสวนตัวไมเคยเคียดแคน หรือมีอคติกับผูใดเปนการสวนตัว แตเมื่อใดที่
ตองทําหนาทีก่ ็ตองยึดถือประโยชนของชาติเปนหลัก
ในนามของคณะกรรมการฯ ขอนอมรับขอตําหนิตาง ๆ และขอสังเกตของผูถือหุนไวพิจารณาแกไข
ทั้งในเรื่องของการบริหารงานเชิงธุรกิจและการจัดพิมพหนังสือรายงานประจําป และทายสุดนี้ขอยืนยันวา
ประเทศไทยมีสถาบันที่เขมแข็งในทุกสาขา เพราะฉะนั้น ความลมเหลวหรือความลมจมตางๆ จะไมมีอยูใน
พจนานุกรมของ ทอท.โดยเด็ดขาด เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 19.20 น.
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