
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 22 มกราคม 2553 
ณ หองจัดเล้ียง อาคารสโมสรทาอากาศยาน ชั้น 2 สาํนักงานใหญ ทอท. 

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

กรรมการที่เขาประชมุ 
1. นายปยะพนัธ  จัมปาสุต ประธานกรรมการ 
2. พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพักตร กรรมการ 
3. พลอากาศเอก บุรีรัตน  รัตนวานิช กรรมการ 
4. นายพงศศกัติฐ  เสมสันต กรรมการ 
5. นายมานิต  วฒันเสน กรรมการ 
6. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ กรรมการ 
7. นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ กรรมการ 
8. นายวฒุิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย กรรมการ 
9. นายสุทธิ  เกรยีงชัยพฤกษ กรรมการ 
10. นายเสรีรัตน  ประสุตานนท กรรมการและเลขานุการ  

และกรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. 

กรรมการที่ไมมาประชมุ 
1. นายสุพจน  ทรัพยลอม รองประธานกรรมการ 
2. นายอาคม  เตมิพิทยาไพสิฐ กรรมการ 
3. นายประสงค  พูนธเนศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชมุ 
1. นางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 

(สายงานแผนงานและการเงนิ) และหัวหนา
เจาหนาทีด่านการเงิน (CFO) 

2. นางสาวชนาลยั  ฉายากุล เลขานุการบริษัท 
3. นางดาหวัน  วงศพยัคฆ ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
4. นางสาวชุติมา  วัฒนาเมธ ี ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
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5. นางสุนทรี  ตะเพยีนทอง ผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
6. นายธิติ  กําเหนิดด ี ที่ปรึกษากฎหมาย  

บริษัทที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายปยะพนัธ  จัมปาสุต ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 

กอนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ  ที่ปรึกษากฎหมาย  ผูแทนสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดิน และผูบริหาร ทอท. ที่เขารวมประชุม 

ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชมุทราบวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 546 ราย  
นับจํานวนหุนได 6,583,497 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 391 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 1,196,628,735 หุน 
รวมจํานวนหุนทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 1,203,212,232 หุน คิดเปนรอยละ 84.22 ของหุนทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา  
1 ใน 3 ของจํานวนหุน ที่จําหนายแลวทั้งหมดของ ทอท. ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 27 
ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของ ทอท. 

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่วกบัการดูแลสิทธิของ 
ผูถือหุน ทอท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล  
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา โดยมีรายละเอยีดหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของ ทอท. ในระหวางวนัที ่ 1  กรกฎาคม ถึง  30  กันยายน 2552  
แตเมื่อพนกําหนดแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดแจงความจํานงในเรื่องดังกลาว 

ตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 25 วรรค 2 กําหนดวา “ในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน  
หุนแตละหุนมคีะแนนเสียงหนึ่งเสียง  การลงคะแนนเสียงใหกระทําโดยวิธีการชูมือ เวนแตผูถือหุนอยางนอย  
5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ” เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของ ทอท. 
ประธานฯ จึงขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย 5 คน เห็นชอบดวยกับวิธีการลงคะแนนเสยีงในบัตร
ลงคะแนน ซ่ึงเปนการลงคะแนนลับตามทีก่ําหนดไวในขอบังคับของ ทอท. 

ในการนี้ มีผูถือหุนจํานวน 5 คน ยกมือสนบัสนุนเห็นชอบดวยกับวิธีการลงคะแนนลบัตามที่เสนอ 
ประธานฯ จึงไดดําเนนิการประชุมตอไป โดยขอใหนายเสรีรัตน  ประสุตานนท กรรมการผูอํานวยการใหญ  
ซ่ึงเปนกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ ทอท. อธิบายวิธีการอภปิรายและการออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  แจงตอผูถือหุนวา ผูใดประสงคจะอภิปรายในที่ประชุมฯ ใหยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแลว จึงเดินไปยงัไมโครโฟนที่จัดเตรยีมไว โดยตองแจงชื่อ-
นามสกุลของผูอภิปราย รวมทั้งสถานะเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ 
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เนื่องจากมีผูถือหุนมาประชมุเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบรอยและไมเสียเวลาอันมีคา
ของผูถือหุนทุกคน ในการลงมติในแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนคนใดคัดคาน หรืองดออกเสียง ใหถือวา 
ที่ประชุมเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติทีน่ําเสนอ ถามีผูถือหุนคนใดคัดคาน ไมเหน็ดวย หรือประสงคจะงด
ออกเสียง ใหใชบัตรลงคะแนนที่จัดให และเมื่อลงคะแนนเสร็จแลว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนของทาน สําหรับผลคะแนนนัน้ ทอท. จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมดที่เขาประชุม 

ในการมอบฉนัทะ ผูถือหุนทุกคนไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระไดยกเวนกรณี
ที่ผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากหลักทรัพยสามารถแยกคะแนนเสียง 
ในการออกเสยีงได 

กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และไดออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของผูถือหุนไวลวงหนา ทอท. จะไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว บันทึกรวมไว 
ในผลคะแนนในแตละวาระ 

ประธานฯ  กลาววา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการประชุมผูถือหุนของบริษัท 
จดทะเบยีน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอเชิญผูแทนจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากดั ซ่ึงเปนที่ปรึกษา
กฎหมายของ ทอท. ในการจดัประชุมครั้งนี้ จํานวน 2 คน และขออาสาสมัครผูแทนผูถือหุนจํานวน 2 คน 
ประจําที่โตะลงคะแนนเพื่อใหเกยีรติเปนกรรมการกลางและเปนสักขพียานในการนบัคะแนน 

รายช่ือผูถือหุนซึ่งเปนกรรมการกลางและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 4 คน มีดังนี ้
1. นางสาวนริศรา  เฮงววิัฒนชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบรษิัท เอชเอ็นพี จํากดั 
2. นางสาวนภัสกมล  ตันธนวงศ ที่ปรึกษากฎหมายจากบรษิัท เอชเอ็นพี จํากดั 
3. นายสุภชัย  เพิม่พูนอนันตชัย ผูแทนผูถือหุน 
4. นางพรตจวรรณ  หร่ีจนิดา ผูแทนผูถือหุน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  เสนอความเหน็วา ตามที่ตนไดแสดงความเห็นไวใน 
การประชุมครั้งที่แลว ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุม หนา 9 วา เพื่อยกระดับการประชุมใหมีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น ขอเสนอใหเพิ่มวาระประธานฯ แจงที่ประชุมทราบ และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลวไวใน
ระเบียบวาระการประชุมดวย ทั้งนี้ เพื่อจะไดมีวาระใหผูถือหุนไดมีโอกาสติดตามและรับทราบรายงานถึง
ปญหาหรือเร่ืองตาง ๆ ที่ไดเสนอในการประชุมครั้งกอน 
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ประธานฯ  ใหความเหน็วา ยงัไมควรปรับวาระการประชมุในครั้งนี้ อยางไรก็ตามจะรับ
ขอเสนอแนะดังกลาวไปปรบัปรุงการกําหนดวาระการประชุมในคราวตอไป สําหรับการประชุมคราวนี้ หาก 
ผูถือหุนคนใดประสงคจะติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนก็ยังสามารถสอบถามไดทุกเรื่อง 
จากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชมุตอไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2551 (สวนตอเนื่อง) เม่ือวันท่ี   
17  กุมภาพันธ  2552  

ประธานฯ  เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 (สวนตอเนื่อง) ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที ่ 17  กุมภาพนัธ  2552  ซ่ึงไดจดัสงสําเนารายงานการ
ประชุมไปยังผูถือหุนพรอมกบัหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว จึงขอใหทีป่ระชุมพิจารณารับรอง 
หากตองการแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2551 (สวนตอเนื่อง) ขอใหแจง 
ใหที่ประชุมทราบ 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  เสนอใหประธานฯ ควบคุมเวลาโดยกําหนดให
ผูถือหุนที่ขึ้นมาอภิปรายหรือถามคําถามใชเวลาไมเกนิคนละ 5 นาที เพื่อใหโอกาสผูถือหุนคนตอ ๆ ไปได
อภิปรายและถามคําถาม หลังจากนั้นหากผูถือหุนคนเดิมยังมีประเดน็จะอภิปรายหรือซักถามอีก จึงใหเวลาอีก 
5 นาที มิฉะนัน้การประชุมจะใชเวลานานดังเชนการประชุมครั้งที่แลว ซ่ึงมีเพียง 2 วาระ แตใชเวลาในการ
ประชุมถึง 3 ช่ัวโมง 

ประธานฯ  กลาวใหความเหน็วา ยงัไมมีความจําเปนตองกําหนดเวลาการอภิปราย โดยประธานฯ 
จะพยายามควบคุมเวลาโดยพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  กลาวแสดงความคิดเห็นวาเหตุที่การประชุม 
สวนตอเนื่องใชเวลานานนั้นมิไดเกดิจากขอซักถามของผูถือหุน หากแตเปนเพราะการอภิปรายกนัอยาง
กวางขวางในประเด็นทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็นคดัคานความเหน็ของคณะกรรมการที่ระบุ
ในหนังสือบอกกลาวเรยีกประชุมวารายงานการประชุมผูถือหุนประจาํป 2551 (สวนตอเนื่อง) ไดบันทึกถูกตอง
ตามความเปนจริง โดยเฉพาะรายงานการประชุมในหนา 9 ซ่ึงบันทึกวา “เพื่อใหบรรยากาศในการประชุมเปนไป
อยางราบรื่น ที่ประชุมจึงเลือกใหนางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี  เปนประธานฯ”  ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง 
เนื่องจากการที่ที่ประชุมเลือกนางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี  เปนประธานนั้น มิไดเปนไปเพื่อใหการประชุมเปนไป
อยางราบรื่น แตมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางตามหลกักฎหมายจนกระทั่งตองมีการลงคะแนน และผูแทน
จากกระทรวงการคลัง ไดใชสิทธิของผูถือหุนเลือกนางสภุาภรณ บุรพกศุลศรี เปนประธานฯ ซ่ึงตนเห็นวา
เปนไปโดยไมถูกตอง และจะขอเสนอแกไขรายงานประชุมในหนาที่ 9 ตอไป ดังนั้น จึงเสนอใหแกไขขอความ
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ในหนังสือบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 โดยตดัขอความวา “คณะกรรมการพิจารณาแลว
มีความเหน็วารายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2551 (สวนตอเนื่อง) ไดบันทกึถูกตองตามความเปนจริง  
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม” ออก 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  สอบถามเรื่องหนังสือมอบฉันทะของกระทรวง การ
คลังที่เปนประเด็นที่คางไวตัง้แตการประชมุครั้งกอน วาในการประชุมในวันนี้ ผูถือหุนจะมีโอกาสไดเห็น
หนังสือมอบฉันทะฉบับดังกลาวหรือไม และมีความสงสัยวาคณะกรรมการตองถูกตรวจคนอาวุธเหมือนอยาง 
ผูถือหุนหรือไม พรอมทั้งซักถามพลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน วาคณะกรรมการชุดนี้ถูกตองตามกฎหมาย
หรือไม 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  ตอบคําถามของนางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี วา
คณะกรรมการชุดนี้ไมถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงตนไดไปใหการตอสํานกังานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) แลว 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  ไดตั้งขอสังเกตในประเด็นสืบเนื่องจากการประชุม 
คร้ังที่แลวเกีย่วกับการมอบฉันทะของกระทรวงการคลงัวา ในการประชุมครั้งนี้กระทรวงการคลังใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบใด และขอใหประธานฯ ตรวจสอบดวยวา หนังสือมอบฉันทะดังกลาวถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดหรือไม สําหรับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งที่แลว 
ตนไดแจงความไวที่สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ซ่ึงไดสงตนไปใหปากคําตอ ป.ป.ช. เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  
2552  วาหนังสือมอบฉันทะของกระทรวงการคลังนั้นไมถูกตองดวยเหตุผลหลายประการ ประการแรก  
การมอบฉันทะดังกลาวไมไดใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.ทายประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด จึงไมชอบดวยกฎหมาย ประการที่สอง นายกรณ  จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
การคลังไดมอบฉันทะใหผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) เขาประชุมแทน  
ลงวันที่  23  มกราคม  2552 โดยหนงัสือมอบฉันทะฉบบัดังกลาวสงมาถึง สคร. ในวันที่  26  มกราคม  2552 
ดังนั้น ในวนัทีม่ีการประชุมสามัญผูถือหุน ผูแทนจากกระทรวงการคลงัไมไดมีหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 
ประการตอมา มีการมอบอํานาจชวงโดย ดร. อารีพงศ  ภูชะอุม (ผูอํานวยการ สคร.) ไปยังเจาหนาที่ สคร.  
ตอไปอีก เหน็วาการมอบอํานาจชวงดังกลาวไมถูกตองตามการตีความกฎหมายและบรรทัดฐานทางกฎหมาย 
ที่เคยมีมา ทั้งนี้ ประเดน็ความถูกตองของการมอบฉันทะดังกลาวในขณะนี้อยูในระหวางการดําเนนิการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงศาลจะเปนผูช้ีขาด และตนไดมีหนังสือแจงไปยังสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยทั้ง 2 หนวยงาน 
ไดรับทราบและจะนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาตติอไป 
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ประธานฯ  กลาววา ตามที่ผูถือหุนไดกลาวมานั้น ในขณะนี้คดยีังอยูในระหวางการพจิารณา
ของศาล ดังนั้น ตามหลักกฎหมาย การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมานั้นยังถือวาสมบูรณอยูจนกวาจะมี
คําพิพากษาตดัสินเปนอยางอืน่ 

สําหรับคําถามวา คณะกรรมการถูกตรวจคนอาวุธเหมือนอยางผูถือหุนหรือไม ประธานฯ ช้ีแจง
วา กรรมการทกุคนก็ตองผานการตรวจเชนเดียวกบัผูถือหุนทุกคน และไดช้ีแจงตอไปวา เนื่องจากไมได 
เขารวมในการประชุมครั้งที่แลว ดังนัน้จึงไมทราบถึงเหตุการณ และไมอาจใหความเห็นตอกรณีการเลือก 
นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี เปนประธานในที่ประชุมครั้งที่แลวได จึงขอใหนางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี  
ซ่ึงทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมครั้งที่แลวเปนผูช้ีแจงในเรื่องดังกลาว 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี(ประธานในทีป่ระชุมครั้งที่แลว)  ช้ีแจงวา เนื่องจากในการประชุม
คร้ังที่แลวมีผูถือหุนบางสวนคัดคานการปฏิบัติหนาที่เปนประธานในที่ประชุมของนายวฒุิพันธุ วชัิยรัตน ดังนัน้ 
เพื่อใหการประชุมสามารถดําเนินตอไปได ที่ประชุมโดยมีกระทรวงการคลังในฐานะเปนผูถือหุนรายใหญจึงได
เสนอเลือกตนซึ่งเปนผูถือหุน ทอท. เปนผูทําหนาที่ประธานฯ แทนนายวุฒิพนัธุ  วิชัยรัตน 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนคนใดทกัทวงหรือขอแกไขในสาระสําคัญ  
ขอใหที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2551 (สวนตอเนื่อง) และสําหรับ 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 30 กําหนดใหมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น  
ใหช้ีขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน) ขอใหประธานฯ ตรวจสอบความถูกตองของผูรับมอบ
ฉันทะกระทรวงการคลังกอนที่จะเริ่มมกีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุนเปนจํานวน 
รอยละ 70 ของหุนทั้งหมด ซ่ึงมีคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ในเรื่องนี้ ทอท. ไดขอใหที่ปรึกษากฎหมายชวยตรวจสอบความถูกตองแลว 
จึงขอใหที่ปรึกษากฎหมายเปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 

นายธิติ  กําเหนิดดี (ทีป่รึกษากฎหมาย) ช้ีแจงวา ที่ปรึกษากฎหมายไดตรวจสอบหนังสือ 
มอบฉันทะของผูถือหุนทุกคนที่มาเขารวมประชุม และเห็นวาถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  แสดงความเหน็วา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา 
คือเมื่อวันที่  17  กุมภาพนัธ  2552 ไดเสนอวาใหประธานฯ มาจากผูแทนกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนผูถือหุน 
รายใหญ แตปรากฏวานางสภุาภรณ บุรพกศุลศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. ซ่ึงเปนผูถือหุน  
17,980 หุน ทําหนาที่ประธานฯ แทน จึงเหน็วาไมถูกตอง 
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ประธานฯ ช้ีแจงวา เนื่องจากผูแทนกระทรวงการคลังที่ผูถือหุนเสนอมานั้น ไดเสนอให 
นางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี เปนประธานฯ ดังนั้น การทีน่างสุภาภรณ  บรุพกุศลศรี เปนประธานฯ จงึถูกตองแลว 
จึงเสนอใหดําเนินการประชมุตอไป 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  แสดงความเหน็วา ขอโตแยงที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการ 
จดบันทึกการประชุมที่ไมสมบูรณเพราะสรุปสั้นเกินไปจนไมไดสาระสําคัญ 

ประธานฯ  เสนอใหมกีารลงมติวา รับรองรายงานการประชุม จากนั้นประธานฯ ไดสอบถาม 
ตอท่ีประชุมวา มีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม หากมี ขอใหผูถือหุนชมูือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที ่
ไปรับบัตรลงคะแนน 

นายฮัง้ใช  อัคควัสกุล (ผูถือหุน)  เสนอแนะวา ทอท. ควรจดบันทึกรายงานการประชมุใหละเอยีด 
เพื่อประโยชนของผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม และเห็นดวยกับนายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ที่เสนอเรื่องการ
ติดตามผลการดําเนินการ และเสนอแนะวา ทอท. ควรจะอาํนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยในการ
เดินทางมาประชุม โดยการจดัรถรับสงที่สถานีรถไฟฟาจตุจักร 

ประธานฯ  กลาววาจะรับขอคิดเห็นดังกลาวไวพิจารณา 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี(ผูถือหุน)  เสนอวา ขอใหเปลี่ยนคําที่ใชในหนังสือบอกกลาวเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุน มาใชคําวาเชิญประชุมแทน และหนังสือบอกกลาวเรียกประชมุ ไมปรากฏเรื่องซึ่งเปน
หัวขอของจดหมาย จึงขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงในครั้งตอ ๆ ไป 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ไดลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 

 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,221,547,777 99.83 

ไมเห็นดวย 1,411,365 0.12 

งดออกเสียง 639,976 0.05 

รวม 1,223,599,118 100.00 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2551 (สวนตอเนื่อง) 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 
ที่ผานมา ซ่ึงรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและขอมูลการดําเนินงานประจําป 2552 
ที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุในครั้งนี้แลว พรอมทั้งขอใหกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ใหทีป่ระชุมทราบ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  กลาวรายงานตอที่ประชุมวา ในรอบปบัญชี 2552 ทาอากาศยาน 
ของ ทอท. ไดใหบริการสายการบินแบบประจํารวม 103 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ  
ทาอากาศยานที่อยูในความรบัผิดชอบของ ทอท. 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ทาอากาศยานดอนเมือง 
ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภเูก็ต และทาอากาศยานเชียงราย ดังนี ้

• ปริมาณการขึน้-ลงของอากาศยานรวม 346,538 เที่ยวบนิ ลดลงรอยละ 12.06 

• จํานวนผูโดยสารรวมทั้งส้ิน 50,080,826 คน ลดลงรอยละ 14.10 

• ปริมาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณยีภณัฑ จํานวน 1,040,891 ตัน ลดลง 
รอยละ 22.66 

ทอท. มีรายไดจากการดําเนินงานในป 2552 จํานวน 21,502.39 ลานบาท ลดลงจากป 2551  
จํานวน 5,237.75 ลานบาท หรือรอยละ 19.59  สําหรับคาใชจายจากการดําเนินงาน ป 2552 มีคาใชจายจํานวน  
18,543.25 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 197.15 ลานบาท หรือรอยละ 1.05 สงผลให ทอท. มีกําไรจาก 
การดําเนินงาน 2,959.14 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 5,040.60 ลานบาท หรือรอยละ 63.01 แตเมื่อรวมขาดทนุ
จากอัตราแลกเปลี่ยน  ดอกเบีย้จาย  ดอกเบีย้รับ  รายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ แลว มีผลทําให ทอท. มีกําไรสุทธิ 
717.26 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 90.20 ทอท. มีกําไรตอหุนในป 2552 เทากับ 0.50 บาท ลดลง รอยละ 90.23 
โดยมีสาเหตุจากการไดรับผลกระทบจากวกิฤตการณเศรษฐกิจทัว่โลกที่เขาสูภาวะถดถอย การระบาดของไขหวดั
สายพันธุใหม และเหตกุารณความไมสงบภายในประเทศ สงผลใหภาคการทองเที่ยวของประเทศชะลอตัวลง
อยางมาก ประกอบกับ ทอท. ไดปรับลดคาธรรมเนียม คาเชา และคาผลประโยชนตอบแทนใหกับสายการบิน  
และผูประกอบการรานคา และบริการตาง ๆ ณ ทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท. ตามมาตรการ
สงเสริมการทองเที่ยวของไทย เปนระยะเวลา 8-12 เดือน อยางไรกด็ีเพื่อมิใหภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
สงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของ ทอท. มากจนเกินไป ทอท. จึงไดดาํเนินมาตรการปรับลด
งบประมาณคาใชจายดําเนนิงานลงอยางเครงครัด โดยมิใหมีผลกระทบตอคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงสามารถ
ประหยดัและลดคาใชจายลงได คิดเปนเงนิประมาณ 2,940 ลานบาท จากความพยายามดังกลาวจะเหน็ไดวา  
แมวาประเทศไทยจะประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต ทอท. ก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถคงกําไรไวได 
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ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ หากทานผูถือหุนมีขอซักถามประการ
ใด ขอเชิญซักถามได 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  สอบถามกรรมการผูอํานวยการใหญเกี่ยวกับยอดรายได
คาธรรมเนียมการใชสนามบนิที่ลดลงอันมีผลมาจากการปรับลดคาธรรมเนียมใหกับสายการบินตาง ๆ  
เปนจํานวนกวา 400 ลานบาท เปนระยะเวลา 8 เดือน โดยไดแสดงความเห็นเพิม่เติมวา ทอท.ไมมคีวามจําเปน
ที่จะตองปรับลดคาธรรมเนียมใหกับสายการบินเพื่อเพิม่จํานวนเที่ยวบินที่บินมาลงที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพราะการที่เทีย่วบินมจีํานวนลดลงมิไดมสีาเหตุมาจากคาธรรมเนียมการใชสนามบนิ แตเปนเพราะจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางเขามาในประเทศไทยลดลง อันมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก และการระบาดของไขหวดัสายพนัธุใหม ตามทีก่รรมการผูอํานวยการใหญไดกลาวมา นอกจากนี้  
รายไดที่ ทอท. ไดรับจากกลุมบริษัทคิง เพาเวอรในป 2551 ประมาณ 7 พันลานบาท เหตุใดในป 2552 ทอท. 
จึงไมไดรับรายไดจํานวนดังกลาวอีก ทั้งนี้ การรายงานผลประกอบการของ ทอท. ควรแสดงจุดเดนในเรื่อง
การเงิน หรือ Financial Highlight ดวย 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญตอบคําถาม
เร่ืองการลดคาธรรมเนียมใหกับสายการบนิตาง ๆ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ขอใหนางสุภาภรณ  บุรพกุศลศรี (CFO) เปนผูช้ีแจงตอทีป่ระชุม 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี(CFO)  ช้ีแจงตอที่ประชุมถึงเหตุผลของการปรับลดคาธรรมเนียม
ใหกับสายการบินวา ทอท. ตองการสนับสนุนสายบินตาง ๆ ในการสงเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดผูโดยสารเขามา
ในประเทศ ทัง้นี้ ทอท. เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขึ้นลงของสายบินตอเที่ยวเปนจํานวนเงินเพยีงหลักหมื่น 
ในขณะที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินจากผูโดยสารขาออกตางประเทศคนละ 700.- บาท ซ่ึงใน
เครื่องบินหนึ่งลํามีผูโดยสารไมนอยกวา 100 คน ดังนั้น หากพิจารณาจากจํานวนเงนิที ่ทอท. จะไดรับจากการที่
มีผูโดยสารเขามาใชสนามบินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัจํานวนเงินคาธรรมเนียมที่ลดใหกับสายการบินตาง ๆ 
แลว จะเหน็วาคุมคามาก การที่ ทอท. ปรับลดคาธรรมเนียมใหกับสายการบินมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีจํานวน
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงนอกจากจะทําให ทอท. มีรายไดจากคาธรรมเนียมการใช
สนามบินที่ไดรับจากผูโดยสารเพิ่มขึ้นแลว การใชจายเงินในสนามบินของผูโดยสาร ยังทําให ทอท. ไดรับ
คาตอบแทนจากผูประกอบการในสนามบินเพิ่มขึ้นอีกดวย 

ประธานฯ  ช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องการปรับลดคาธรรมเนียมใหกับสายการบินวา ในปจจุบัน
สนามบินตาง ๆ ไมสามารถขึ้นราคาคาบริการไดโดยอิสระ เนื่องจากสายการบินมีทางเลือกมากในการเลือกใช
สนามบิน หากคาธรรมเนียมซ่ึงเปนตนทุนของธุรกิจการบินสูง สายการบินตาง ๆ ก็จะไมเขามาใชบริการหรือลด
จํานวนเที่ยวบนิลง กลยุทธในการลดคาธรรมเนียมนี้ มไิดใชแตเฉพาะเพียงสนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น 
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สนามบินตาง ๆ ทั่วโลก ก็ใชระบบการจูงใจในลักษณะนีเ้ชนเดยีวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเพื่อนบานที่
เปนคูแขงกับประเทศไทย 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ 
ทอท. ในปนีว้ารายไดจากการดําเนินการลดลงจากปที่แลวมาก แตขณะเดียวกัน รายจายลดจากเดิมนอยมาก  
เปนผลให ทอท. มีกําไรเพยีงเล็กนอย มีคาใชจายบางรายการที่เกิดขึ้นโดยไมจาํเปน สะทอนใหเหน็วา ทอท. มิได
บริหารโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเชารถประจําตําแหนงเพิม่ขึ้น หรือในสวนการใชพืน้ที่ในบริเวณ
ทาอากาศยานดอนเมืองอยางไมเหมาะสม เนื่องจากทาอากาศยานดอนเมืองมีเนื้อที่กวางขวางมาก แต ทอท.  
ไมนํามาใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 มีบางรายการที่ขัดแยงกนัทําใหเกดิความสับสน เชน 
ตามขอมูลที่ปรากฏในหนา 36 ของรายงานประจําป 2552 ที่ แจงรายชื่อคณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่  1  ตุลาคม  
2551 ถึงวันที่  11  กุมภาพนัธ  2552 แตในความเปนจริงกรรมการลาออกทั้งคณะตั้งแตวันที่  20  มกราคม  2552 
แลว และไดแสดงความเหน็เกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบงบการเงินเสร็จสิ้น เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2552 แตประธานกรรมการตรวจสอบไดมี
รายงานการสอบทานงบการเงิน ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2552 ซ่ึงกรรมการตรวจสอบไมนาจะสามารถ
ตรวจสอบไดทันในระยะเวลาดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไมต่ํากวาปละ  
6 คร้ัง แตมีรายงานในสวนอืน่วา มีการประชุม 14 ครั้งบาง หรือมีการประชุมรวมกนัทั้งหมด 10 คร้ังบาง 
นอกจากนี้ ทอท. ควรที่จะทําแผนงานงบประมาณรายไดรายจายทีไ่ดนาํเสนอตอกระทรวงคมนาคมหรือ
กระทรวงการคลังมาเปดเผยใหผูถือหุนไดรับทราบดวย 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับคาใชจายของ ทอท.  
ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไมจาํเปน กลาวคือ  (1) การยายสํานักงานใหญไปอยูทีบ่ริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(2) การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ (Logo) ซ่ึงใชงบประมาณในการประชาสัมพันธเปลี่ยนแปลงตรา
สัญลักษณ ถึง 490 ลานบาท ตนเห็นวาการที่องคกรหนึ่งมีหลายตราสัญลักษณ กลาวคือ เปลี่ยนตราสัญลักษณ
เฉพาะที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ แต ทอท. ยงัคงใชตราสัญลักษณเดิม จะทําใหเกดิความสับสนได ดังนั้น  
ตนเห็นวาเปนคาใชจายที่ไมจําเปน  (3) การวาจางใหศึกษาวิจยัวาควรจะใชระบบสนามบินเดีย่วหรือสอง
สนามบิน ไดดาํเนินการมาหลายครั้งแลว เปนคาใชจายทีเ่กิดขึ้นซ้ําซอนและไมส้ินสดุ  (4) การขยาย 
ทาอากาศยานภูเก็ต เพราะในปจจุบันอัตราการทองเที่ยวที่จังหวดัภเูก็ตยังไมไดปรับตวัสูงขึ้น  (5) การบรรจุ
เจาหนาที่ระดบั 11 คือ ดร. นิตินัย  ศิริสมรรถการ เขาดํารงตําแหนงผูบริหารใน ทอท. 

ประธานฯ  ขอใหนายสุทธิ  เกรียงชัยพฤกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงตอทีป่ระชุม 
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นายสุทธิ  เกรียงชยัพฤกษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  ช้ีแจงเกี่ยวกบัจํานวนครั้งในการ
ประชุมวา ตามรายงานประจําป 2552 หนา 41 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุ 14 ครั้ง ซ่ึงครอบคลุม
ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2551-  31  ตุลาคม  2552 โดยรวมการประชุมทั้งของคณะกรรมการชุดเกา
และคณะกรรมการชุดใหม สวนในรายงานหนา 122 นัน้ ครอบคลุมการประชุมในป 2552 ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 คร้ัง แตถาพิจารณาเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการชุดใหมตั้งแตเดือน
มีนาคมถึงเดือนกันยายน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จํานวน 7 คร้ัง เพราะฉะนัน้ตัวเลขที่แจง 
ในรายงานประจําป 2552 จึงมิไดมีความขดัแยงกัน เพียงแตครอบคลุมระยะเวลาที่แตกตางกันเทานัน้  ประเดน็
ที่ 2 เกี่ยวกับเรือ่ง การอนุมัตงิบการเงิน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานงบการเงินประจําป 2552 โดยได
มีการจัดการประชุมกันทันทใีนวนัที่ไดรับงบการเงินจากผูสอบบัญชี หรือ สตง. เพื่อสอบทานงบการเงินตามที่
ไดเสนอมาใหที่ประชุมอนุมตัิ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาววาตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบแจงวามีการ
ประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง แตในรายงานประจําปหนา 122 ระบุวามีการประชุมในป 2552 ทั้งหมด 10 คร้ัง ดังนั้น 
เมื่อปงบประมาณ 2552 เร่ิมตัง้แต  1  ตุลาคม  2551 ถึง  30  กันยายน  2552 การประชมุหลังจากนัน้จึงนาจะถือ
เปนการประชมุในปงบประมาณ 2553 สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินเหตุใดจึงไมแสดงรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญ เชน คาซอมแซมในป 2552 ซ่ึงสูงกวาคาซอมแซมในป 2551 ถึง 2 เทา 

นายสุทธิ  เกรียงชยัพฤกษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  ตอบขอซักถามเกี่ยวกับคาซอมแซม
ในงบการเงนิป 2552 วา ทาอากาศยานสวุรรณภูมิเปดดําเนินการมาตั้งแตชวงปลายป 2549 บรรดาอุปกรณ 
หรือเครื่องจักรตาง ๆ จึงเริ่มหมดระยะเวลาการรับประกนัแลว ดังนั้น จึงเกิดคาใชจายในการบํารุงรักษา
อุปกรณตาง ๆ เหลานี้ขึ้นในปงบประมาณ 2552 เปนเหตใุหคาซอมแซมในป 2552 สูงกวา 2 ปที่ผานมา 

นางประภา  เอ่ียมอรามศร ี(ผูถือหุน)  สอบถามวาคาใชจายในการดําเนนิงานนั้น รวมถึง
คาใชจายในการขยายระบบคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญ และคาปรับปรุงหองกรรมการผูอํานวยการใหญดวย
หรือไม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ตอบขอซักถามของนางประภา เอี่ยมอรามศรีวา คาใชจายในการ
ขยายระบบคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญ และคาปรับปรุงหองกรรมการผูอํานวยการใหญที่กลาวมานั้น ยังไม
รวมอยูในคาใชจายของป 2552 แตจะปรากฏเปนคาใชจายในป 2553 

นางประภา  เอ่ียมอรามศร ี(ผูถือหุน)  ซักถามวาจะมีการยายสํานักงานใหญหรือไม เนือ่งจาก
ไดมีการดําเนนิการทั้ง 2 รายการขางตนแลว พรอมทั้งเสนอแนะวา หากมีความจําเปนตองขยายสํานักงานใหญ 
ควรขยายไปทางฝงทาอากาศยานดอนเมืองเพราะมีพื้นที่สํานักงานวางอยู 



 12 

ประธานฯ  แจงวาขณะนี้ ทอท. ยังไมมีนโยบายในเรื่องการยายสํานักงานใหญแตอยางใด 
พรอมทั้งรับขอเสนอแนะของผูถือหุนไวพิจารณา 

เรืออากาศโท ธีระพร เทียนทอง (ผูถือหุน)  เสนอใหประธานฯ ดําเนินการประชุมไปตามวาระ
ตอไปกอน เนือ่งจากเหน็วา ที่ประชุมไดใชเวลากับวาระนี้มานานแลว หากผูถือหุนคนใดตองการจะแสดง
ความคิดเหน็เพิ่มเติมขอใหไปเสนอในวาระอื่น ๆ แทน 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา วาระนี้เปนการรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปที่ผานมาซึ่งเปนเรื่อง 
สําคัญจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิซักถาม และ ทอท. พรอมที่จะชี้แจงในทกุประเดน็ พรอมทั้ง 
รับขอเสนอแนะที่ผูถือหุนทกุคนไดอภิปรายไวพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ  
หากไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ขอถือวาที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ตามที่เสนอ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับปบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี   
30  กันยายน  2552 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่  30  กันยายน 
2552 ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  
ดังรายละเอยีดปรากฏในงบการเงินและรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ 
บอกกลาวเชิญประชุมในครั้งนี้แลว พรอมทั้งขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญเปนผูช้ีแจง 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ึแจงตอที่ประชุมวา ในป 2552 ทอท. มีสินทรัพยรวม  
149,019.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 มีหนี้สินรวม 75,760.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.00 รายไดจาก 
การดําเนินงานจํานวน 21,502.39 ลานบาท ลดลงรอยละ 19.59 กําไรสุทธิจํานวน 717.26 ลานบาท ลดลง 
รอยละ 90.20 รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่  30  กนัยายน 
2552 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามเกี่ยวกับคาซอมแซมอุปกรณ ตามที่
ประธานกรรมการตรวจสอบไดช้ีแจงไปแลววาเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณตาง ๆ หมดอายุการรับประกัน  
โดยแสดงความเห็นเพิม่เติมวาอุปกรณตาง ๆ ที่ ทอท. ลงทุนไปหลายหมื่นลานเสื่อมสภาพเร็วมาก พรอมทั้ง
ซักถามวามีรายการอุปกรณที่สําคัญอะไรบาง และในอนาคตจะมีคาใชจายสวนนี้อยูตอไปอีกหรือไม 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี(CFO)  ช้ีแจงวา คาซอมแซมอุปกรณดังกลาว มิไดเกิดขึ้นจากการ
เสื่อมสภาพของทรัพยสิน แตเปนการบํารุงรักษาใหคงสภาพในการใชงาน ซ่ึงโดยปกตจิะมีอายกุารรับประกัน 
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2 ป และเมื่อพน 2 ป แลว ทอท. จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบํารุงรักษาเอง และคาใชจายในการ
บํารุงรักษานี้จะยังคงเกิดขึ้นตอไป ทั้งนี ้อุปกรณสําคัญที่ตองไดรับการบํารุงรักษา เชน ระบบสายพานลําเลียง
กระเปา  เครื่องตรวจจับอาวธุและวัตถุระเบิด (CTX)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System)  ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเปนตน 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  ซักถามวา ผูถือหุนกําลังถูกหลอกใหลงทุน
หรือไม ทั้งนี้ ตนคาดการณวางบกําไรขาดทุนในอนาคตจะแสดงคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษานี้เพิ่มอีก
เปนจํานวนมาก และในปตอ ๆ ไปอาจเพิ่มเปนรอยละ 100 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา  การดูแลสนามบินขนาดใหญที่รองรับผูโดยสารปละประมาณ 45 ลานคน
นั้น ทอท. จําเปนตองดูแลอปุกรณที่จะอํานวยความสะดวก  เครื่องจกัร  เครื่องกลทั้งหลาย ใหพรอมที่จะทํางาน
ไดอยูตลอดเวลา เพราะถาระบบตาง ๆ มีปญหา ในที่สุดก็จะไมมีผูโดยสารมาใชบริการ การดูแลเครื่องมือและ
อุปกรณเหลานี้มี 2 วิธี คือ การซอมบํารุงในเชิงบํารุงรักษา และการซอมบํารุงเมื่ออุปกรณชํารุดแลว คาใชจาย 
ที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการบํารุงรักษาอุปกรณไมใหชํารุด โดยตองมีระบบการตรวจสอบอยูสม่ําเสมอ 
ซ่ึงจําเปนตองมีคาใชจาย เพราะฉะนั้น คาใชจายที่เกิดขึน้มิไดมีสาเหตมุาจากการที่อุปกรณชํารุดบอย แตเปนการ
ดําเนินการในเชิงปองกัน Preventive maintenance เพราะ ทอท. ไมตองการ Breakdown maintenance 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามวา เครื่องมือและอุปกรณที่ ทอท.  
ใชอยูในปจจุบนัถือวาอยูในระดับมาตรฐานโลกที่สนามบินใหญอ่ืน ๆ ทัว่โลกใชกนั และที่อ่ืน ๆ ก็ตองมีการ
บํารุงรักษาในลักษณะเดยีวกนัหรือไม พรอมทั้งสอบถามเพิ่มเติมเกีย่วกบัดอกเบี้ยรับของทอท. ซ่ึงในป 2552 
ไดรับเปนจํานวน 2,200 ลานบาท ซ่ึงมีสวนทําให ทอท. มกีําไรในปนี้ เพราะฉะนัน้ ในเมื่อ ทอท. มีดอกเบี้ยรับ
เพิ่มขึ้นเทาตวั ในขณะที่มีดอกเบี้ยจายประมาณ 2,400 ลานบาท เหตใุด ทอท. จึงไมนําเอาดอกเบีย้รับนี้ไปชําระ
หนี้เงินกู เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจายลง 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี(CFO)  ตอบขอซักถามของนายศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ วา  
ดอกเบี้ยจายนี้เกิดจากการกูเงนิจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) มาลงทุน และจากธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทําใหมีดอกเบีย้จายสูงขึ้น การกูเงินจาก JICA เปนการกูเงนิระหวาง
ประเทศ และมีกําหนดเวลาชําระเงิน (Payment Term) แนนอน ทอท. ไมสามารถชําระหนี้ลวงหนาได  
สวนดอกเบี้ยรับในป 2552 ทีเ่พิ่มสูงขึ้นนั้น จํานวนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยรับที่ ทอท. ไดจากการสํารองเงินจาย
ใหกับองคกรอ่ืนไปกอนในการสรางอุโมงครถไฟ Airport Link โดย ทอท. ไดคิดดอกเบี้ยสําหรับการจายเงนิ
สํารองลวงหนาดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 600 ลานบาท โดยคํานวณจนถึง  30  กันยายน  2552 เทานั้น  
ในปตอ ๆ ไปจะไมมีรายการนี้เกิดขึ้น 
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นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามเกี่ยวกับขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 6.25 วา ผลขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นนี้ ในปจจุบัน มากกวาหรือนอยกวา 
1,848 ลานบาท 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศรี (CFO)  ช้ีแจงวาผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเกิดจาก
การเปรียบเทยีบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกบัเงินเยน ณ วนัที่  30  กันยายน  2551 และ 2552 ซ่ึงเงินบาทออนคา
กวาเงนิเยนมาก ทําใหเกิดผลขาดทุน แตเปนการขาดทุนทางบัญชีเทานั้น แตถาเปรียบเทียบเงินบาทกับเงินเยน 
ณ ปจจุบนั กับเมื่อวันที่  30  กันยายน  2552 ตัวเลขจะกลับมาเปนผลกําไร 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒกุิล (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามเกี่ยวกับภาษีเงนิไดนิติบุคคลของ  
ทอท. วาเพราะเหตใุด ทอท.จึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพียง 4 ลานกวาบาท ในขณะที่ ทอท. มีผลกําไรถึง 
กวา 600 ลานบาท 

นายสุทธิ  เกรียงชยัพฤกษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  ช้ีแจงวา กําไรกอนภาษีเงินไดในงบ
ของ ทอท. จํานวนประมาณ 700 ลานบาท ไดรวมรายไดและคาใชจายบางรายการทีก่ฎหมายกําหนดไมตอง
นํามาคํานวณเปนกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคล ซ่ึงรายการดังกลาวไดแก การกลับรายการจากการ
ดอยคาสินทรพัยจํานวน 971 ลานบาท และการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 125 ลานบาท ทําให
คงเหลือเปนกาํไรเพื่อการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนไมมาก ทอท. จึงเสยีภาษีเงินไดนติิบุคคล
เพียง 4 ลานกวาบาท 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  สอบถามเกี่ยวกับหลักฐานทีจ่ําเปนเพื่อใช
ตรวจสอบการดอยคาของสินทรัพยตามที่อางถึงในรายงานของผูสอบบัญชีในหนา 123 ของรายงานประจําป
วาหลักฐานดังกลาวคืออะไร และเหตใุดผูบริหารจึงยังไมสามารถใหขอมูลดังกลาวกับ สตง. ได 

นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศรี (CFO) ช้ีแจงวา รายงานดังกลาวเปนผลสืบเนื่องตั้งแตเปดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงทําใหรายไดจากการใชประโยชนในสินทรัพย ณ ทาอากาศยานดอนเมอืงลดลงเปนจาํนวนมาก  
ผูสอบบัญชีจึงเห็นวาสินทรัพยดังกลาวอาจเกิดการดอยคา ซ่ึงในรอบปบัญชีนี้ ทอท. ยังไมสามารถประเมินมูลคา 
ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย ณ ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อพิจารณาวาสินทรพัยนั้นจะดอยคาหรือไมเพียงใด 
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการใชประโยชนจากสนิทรัพย ณ ทาอากาศยานดอนเมืองสวนใหญยังอยูระหวางการศึกษา 
แนวทางการใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ประกอบกับ
ในปจจุบนั ทอท. มีแผนการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองอยูทัง้หมด 6 โครงการ แตโครงการเหลานั้น 
ผูสอบบัญชีเห็นวายงัไมเปนรูปธรรมเพียงพอที่จะประเมนิวาสินทรัพยนั้นไมดอยคา และผูสอบบัญชีก็ไมสามารถ
ระบุไดวาดอยคาเพียงใด จึงชี้แจงไวในรายงานผูสอบบัญชีเพื่อใหผูทีใ่ชงบการเงินไดรับรูวามีสินทรัพย 
อยูบางรายการอาจเกิดการดอยคา 
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พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  เสนอแนะวา รายงานดังกลาวอาจทําใหเกดิความ
เขาใจผิดวา ทอท. ไมสงหลักฐานที่จําเปนใหกับ สตง. ดงันั้น ทอท. จึงควรประสานกบั สตง. ใหเขาใจตรงกัน
เพื่อที่จะไดไมปรากฏขอความในลักษณะเชนนี้ในรายงานผูสอบบัญชี 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ไดมีการชี้แจงกับ สตง. ในประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลวและมีความเขาใจ
ตรงกัน แตอาจจะเปนปญหาของการใชถอยคําที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมชัดเจน ทัง้นี้ ทอท. มีนโยบายการใช
งานเปนระบบ Single Airport จึงไดยายสายการบินที่เคยใหบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองออกไป และได 
วางแผนการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองไวอยางชัดเจนแลว โดยไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ 
ไป 6 แผนงาน เชน โครงการซอมบํารุงและดูแลรักษาเครือ่งยนตอากาศยานขนาดกลาง/เล็ก โครงการศูนยฝกบิน
จําลอง เปนตน แตเนื่องจากคณะรัฐมนตรยีังไมไดเห็นชอบตามตามแผนงานดังกลาว และมีมติใหมกีารศึกษา
เพิ่มเติมเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวาง Single Airport และ Multi Airport ซ่ึงขณะนี้ยงัอยูในระหวางการศึกษา 
โดยคาดวาจะแลวเสร็จในเรว็ ๆ นี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีไดรับทราบถึงผลการศึกษาแลว แผนการใชประโยชน 
ทาอากาศยานดอนเมืองก็คงจะชัดเจนยิ่งขึน้ อยางไรก็ตามไดมีการประสานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
และมีความเขาใจตรงกันแลว 

นางประภา  เอ่ียมอรามศร ี(ผูถือหุน)  สอบถามเกี่ยวกับความจําเปนในการบรรจุบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญระดับ 11 

ประธานฯ  ตอบขอซักถามของนางประภา เอี่ยมอรามศรีวา ตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงที่มี
อยูในโครงสรางองคกรเดิม แตวางมาเปนเวลา 6 เดือนแลวเพราะยังหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไมได ทั้งนี้ 
บุคลากรในตําแหนงนี้มีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูวางกลยุทธในการสรางรายไดใหกับ ทอท. ซ่ึงจะมีผล
โดยตรงตอผลตอบแทนของผูถือหุนดวย และ ทอท. ไดพจิารณาแลวเหน็วา ทอท. ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะ
มาปฏิบัติหนาที่ในสวนนี้ จึงไดตัดสินใจทีจ่ะรับบุคลากรจากภายนอก เปนความจําเปนที่จะทําใหรายได 
ของ ทอท. เพิ่มขึ้น ปจจุบันนี้ ทอท. มีรายไดจากธุรกจิดานการบินในอตัราสวนรอยละ 60 ของรายไดทั้งหมด 
ในขณะที่รายไดจากธุรกิจทีไ่มเกี่ยวกับการบินอยูประมาณรอยละ 40 ตอไปในอนาคต รายไดจากสายการบิน
ตาง ๆ มีแนวโนมที่จะลดลง เพราะหาก ทอท. เพิ่มภาระใหกับผูประกอบการสายการบินมากเกนิไป  
สายการบินตาง ๆ ก็จะไมมาใชบริการสนามบินของ ทอท. เพราะฉะนัน้ ทอท. จึงไมอาจพึ่งรายไดจากธุรกิจ
การบินอยางในอดีตไดอีกตอไป อัตราสวน 60:40 เปนอัตราที่ลดลงมามากพอสมควรแลว เปาหมายตอไปของ 
ทอท. คือการเพิ่มรายไดจากธุรกิจเชิงพาณชิยใหเทาเทียมกับรายไดจากธุรกิจการบินที่เคยไดรับ โดยอาจเพิ่ม
เปนอัตราสวน 50:50 หรือตอไปในดานธุรกจิเชิงพาณิชยอาจเพิ่มเปนรอยละ 60-70 ในขณะที่รายไดจากธุรกิจ
การบินอาจลดลงเหลือประมาณรอยละ 30-40 นอกจากนี้ ทอท. มีสินทรัพยอีกเปนจํานวนมากทีย่ังไมได
นํามาใชใหเกดิประโยชนเทาที่ควร ทั้งนี้ ทอท. ตองจัดทํา Master Plan ในการหารายได และตองมแีผนงาน
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รองรับที่จะเพิม่รายได ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูถือหุนทั้งส้ิน โดย ทอท. ไดพิจารณาเรือ่งเหลานี้อยางรอบคอบ 
ทั้งนี้ ตําแหนงดังกลาวจําเปนตองมีการแตงตั้ง ไมวาจะเปนบุคลากรจากภายในหรือภายนอก ซ่ึงตองเกิด
คาใชจายขึ้น แต ทอท.  มุงเนนที่จะทําใหเปนคาใชจายที่สมคุณคาของบุคลากรที่จะมาสรางมูลคาเพิ่ม สราง
กําไรใหกับองคกร 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน) ตั้งขอสังเกตใหคณะกรรมการดําเนนิการสรรหาบุคคล 
มาดํารงตําแหนงใน ทอท. โดยยดึหลักเกณฑ และกระบวนการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และได
สอบถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมอบฉันทะให 
ผูแทนที่เขารวมประชุมโดยตรง หรือมอบอํานาจใหผูอํานวยการ สคร. ซ่ึงถาเปนการมอบโดยตรงอาจเกิด
ปญหาขอกฎหมายเหมือนเชนคราวที่แลวได 

พลเรือเอก บรรณวิทย  เกงเรียน (ผูถือหุน)  แสดงความคดิเห็นตอการบรรจุเจาหนาทีด่ังกลาว
วา บุคลากรเพยีงคนเดยีวไมนาจะกอใหเกดิรายไดแก ทอท. ไดมากตามที่ประธานฯ ไดช้ีแจง 

ประธานฯ  กลาววา ในประเด็นเรื่องการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังนั้นจะเปดโอกาสให
ผูแทนกระทรวงการคลังไดช้ีแจงในลําดับตอไป สําหรับในวาระนี้ หากไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  
จะขอนับคะแนนเสียงสําหรบัวาระการพจิารณาอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุนของ ทอท. สําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุด ณ วันที ่ 30  กันยายน  2552  สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ตามขอบังคับ ทอท.  
ขอ 30 กําหนดให “มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหช้ีขาดดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวม
ประชุม และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด” พรอมทั้งสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรือจะงดออกเสียง
หรือไม หากมใีหผูถือหุนชูมอืข้ึน เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมตดิวยคะแนนเสยีงดังนี ้

 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,225,819,412 99.94 

ไมเห็นดวย 514,565 0.05 

งดออกเสียง 193,900 0.01 

บัตรเสีย 5,893 0.00 

รวม 1,226,533,770 100.00 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่  30  กันยายน  2552 
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วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจําปบญัชี 2552 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกีย่วกบันโยบายการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปบญัชี 2552 ของ ทอท. 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท. กําหนด 
ใหจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสํารองตาง ๆ  
ทุกประเภททีก่ฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกบัแผนการ
ลงทุน ความจาํเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลนั้น 
ใหนําเสนอเพือ่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงนิปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของ ทอท. ขอ 68 และ 70 

ผลการดําเนินงานประจําป 2552 ทอท. มีกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังหกัภาษเีงินได จํานวน 
859,334,901.80 บาท  ทอท. จึงพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,428,570,000 หุน ในอัตราหุนละ 
0.42 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 599,999,400.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 69.82 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาวในวันที ่ 22  ธันวาคม  2552 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวนัที ่23 ธันวาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที ่ 10  กุมภาพันธ  2553  จึงขอเสนอผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิเสนอแนะวาขั้นตอนการจายเงนิปนผลควรจะดําเนนิการใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 เดือน หลังจากสิ้นปงบประมาณ คือภายในวนัที่ 31 มกราคม และเสนอให ทอท. นํารายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปลงในเว็บไซตของ ทอท. ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดตรวจสอบ 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีขอซักถามใด ๆ แลว ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการ
จัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามขอบังคับ 
ของ ทอท. ขอ 30 กําหนดวา “มติของที่ประชุมผูถือหุนนัน้ใหช้ีขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 
ซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกหนึ่งเสยีงเปนเสียงชี้ขาด” หากมีผูถือหุนคนใดไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียง กรุณาชูมือเพื่อเจาหนาที่จะได 
ไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ไดลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี ้
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 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,225,991,990 99.96 

ไมเห็นดวย 2,800 0.00 

งดออกเสียง 534,500 0.04 

บัตรเสีย 4,480 0.00 

รวม 1,226,533,770 100.00 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.42 บาท 
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาวในวันที ่22 ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวธีิปดสมุดทะเบียนในวนัที ่ 
23  ธันวาคม  2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที ่10 กุมภาพนัธ 2553 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ตามขอบงัคับขอ 39 ของบริษัทฯ กําหนดวา “ในการประชุมสามัญ 
ประจําปทุกครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
ออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ใหกรรมการ
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปที่สามและปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตาํแหนงนานทีสุ่ดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดและขอบังคับ 
ทอท. ขอ 36 กําหนดให ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 
15 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถือหุน 

ป 2552 ทอท. มีจํานวนกรรมการที่ผูถือหุนอนุมัติทั้งหมด 14 คน และมกีรรมการลาออกกอน
ครบวาระ จํานวน 1 คน คือ นายอุทิศ ธรรมวาทิน ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการ ทอท. ที่ยังคงดํารงตําแหนงอยู 
จํานวน 13 คน โดยมีกรรมการที่จับสลากออกตามวาระในคราวนี้จํานวน 5 คน ดังนี ้ 

(1) นายสุพจน  ทรัพยลอม 
(2)  พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพักตร 
(3)  พลอากาศเอก บุรีรัตน  รัตนวานิช 
(4)  นายพงศศกัติฐ  เสมสันต 
(5) นายสุทธิ  เกรยีงชัยพฤกษ 
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จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 5 คน พรอมทั้งแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหนง 1 คน และแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ ทอท. รวมทั้งส้ินจํานวน 7 คน โดยมีรายนามผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อดังนี ้

1. นายสุพจน ทรัพยลอม กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. พลอากาศเอก บุรีรัตน  รัตนวานิช กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. นายพงศศกัติฐ  เสมสันต กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นายสุทธิ  เกรยีงชัยพฤกษ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
6. นายสมชัย  สัจจพงษ เปนกรรมการแทน นายอุทิศ ธรรมวาทิน  

ที่ขอลาออก 
7. นายชวนชัย  อัชนันท เปนกรรมการเพิ่มเตมิ 

สําหรับประวตัิผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือบอกกลาวเรียกประชมุในครั้งนี้แลว ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอเลือกตั้งเปนกรรมการไดผานการพิจารณา 
ของคณะกรรมการสรรหาถึงคุณสมบัติและประสบการณในธุรกจิที่เกีย่วของกับการบริหารงานของ ทอท.  
สามารถที่จะชวยพัฒนากจิการทาอากาศยานทั้ง 6 แหง และธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกบักิจการทาอากาศยานใหเปนไป
ดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให
ลงคะแนนเสยีงทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสยีง และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ โดยกอนที่จะ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะทําการปดยอดจํานวนผูถือหุนที่มาลงทะเบียนในขณะนีช่ั้วคราวกอน จนกวา 
ผูถือหุนจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบรอย ทั้งนี้ เพื่อสรุปยอดจํานวน ผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม
ในวาระนี้  ซ่ึงจะตองเทากับผลรวมของคะแนนเสยีงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ตามขอบังคับ 
ของ ทอท. ขอ 38 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานฯ  ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล แลวสงบัตรลงคะแนน
กรรมการจํานวน 7 คน ไมวาจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีง เมื่อลงคะแนนเรียบรอยแลวใหชูมือขึ้น 
เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน 
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นรยธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  เสนอแนะใหมกีารประกาศวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ไวในหนังสือพิมพหรือในเว็บไซตของ ทอท. เพื่อใหผูถือหุนไดทราบอยางทั่วถึง และเพื่อความโปรงใส 
และมีธรรมาภบิาล และควรเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเขามาเปนกรรมการตามสัดสวนของการถือหุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้การเสนอใหเลือกตั้งกรรมการคนใดกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
อีกวาระหนึ่งนัน้ ควรจะมีเหตุผลช้ีแจงวาเพราะเหตใุดกรรมการคนนั้น ๆ จึงสมควรไดรับการเลอืกกลับเขา 
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

นายศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี(ผูถือหุน)  ซักถามวา “บัตรเสีย” หมายความวาอยางไร 

ประธานฯ  ขอใหที่ปรึกษากฎหมายเปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 

นายธิติ  กําเหนิดด ี(ทีป่รึกษากฎหมาย)  ช้ีแจงวาบตัรเสียมีหลายกรณี เชน ลงคะแนนเสียง 
เกินกวา 1 ชอง หรือบัตรมีรอยขีดฆาหรือฉีกขาด 

ประธานฯ  ช้ีแจงตอขอเสนอแนะของนายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ วา ทอท. ไดประกาศประวัติ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับเลอืกตั้งเปนกรรมการในเว็บไซตของ ทอท. รวมทั้งใหสิทธิแกผูถือหุน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามคีุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการทอท. ไวลวงหนาแลว 
แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  สอบถามถึงคุณสมบัติของนายชวนชัย อัชนนัท ที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ ทอท. เนื่องจากนายชวนชัย อดีตเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประสบภาวะขาดทุนอยางมากตัง้แตป 2544-2551 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  สอบถามวาเหตุใดนายวุฒิศกัดิ์ ลาภเจริญทรัพย
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล จึงไมอยูในที่ประชุมแลว 

ประธานฯ  ตอบขอซักถามของนางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี วา นายวฒุิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย
ติดภารกจิที่สําคัญมาก จึงจําเปนตองออกจากที่ประชุมไปกอน 

พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพักตร (ประธานกรรมการสรรหา)  ตอบขอซักถามของนายทองอินทร  
แสงงาม วา คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากคณุสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการเปนหลัก โดย
คณะกรรมการสรรหาเล็งเห็นวา ทอท. ยังขาดกรรมการที่มีความรูทางดานเศรษฐศาสตรโดยตรง ประกอบกับ 
ทอท. มีเปาหมายที่จะพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมใิหเปนทาอากาศยานติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก
จําเปนตองมีกรรมการที่มีวิสัยทัศนมองการพัฒนาองคกรในภาพรวมเชงิเศรษฐศาสตร และพัฒนานโยบายดาน
ยุทธศาสตรของ ทอท. ซ่ึงตรงกับคุณสมบัตขิองนายชวนชยั  อัชนันท ซ่ึงมีความรูความสามารถในดาน
เศรษฐศาสตรเปนอยางดี และตนเชื่อวาในปหนานายชวนชัย  อัชนนัท จะมีสวนชวยในการบริหารให ทอท.  
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มีผลกําไรมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไมไดพิจารณาเปนขอเสียในกรณีที่บุคคลใดเคยเปนกรรมการ 
ในบริษัทอื่นแลวขาดทุน แตในทางกลับกนั ตนคิดวาเปนเรื่องที่ดี ประสบการณที่ทานไดรับจากการที่ธนาคาร
ทหารไทยขาดทุนอาจทําให ทอท. มีกําไรมากขึ้นกวาเดิมก็ได 

ประธานฯ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลจํานวน 7 คน โดยขอให
ผูถือหุนลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน ไมวาจะเหน็ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง สําหรับกรรมการ
ลําดับที่ 1-7 ดงันี้ 

ลําดับที่ 1 นายสุพจน  ทรัพยลอม 
ลําดับที่ 2 พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพกัตร 
ลําดับที่ 3 พลอากาศเอก บุรีรัตน  รัตนวานชิ 
ลําดับที่ 4 นายพงศศักติฐ  เสมสันต 
ลําดับที่ 5 นายสุทธิ  เกรียงชัยพฤกษ 
ลําดับที่ 6 นายสมชัย  สัจจพงษ 
ลําดับที่ 7 นายชวนชัย  อัชนนัท 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ขอประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
จํานวน 7 คน ดังนี ้

มีผูถือหุนมาประชุม 1,226,533,770 คะแนนเสียง คิดเปนรอยละ 85.85 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ ทอท. 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติแตงตั้งใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา 7 คน ดังตอไปนี้ 
เปนกรรมการ ทอท. 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง    
บัตรเสีย ลําดับท่ี ผูไดรับการเสนอชือ่เพื่อรับ

เลือกตั้งเปนกรรมการ ทอท. 
 

คะแนน 
คิดเปน 
รอยละ 

 
คะแนน 

คิดเปน 
รอยละ 

 
คะแนน 

คิดเปน
รอยละ 

(คะแนน) 

1 นายสุพจน ทรัพยลอม 1,121,882,819 91.47 535,664 0. 04 104,100,017 8.49 15,270 

2 พลอากาศเอกระเดน พึ่งพักตร 1,120,337,248 91.34 607,812 0.05 105,571,440 8.61 17,270 
3 พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช 1,118,661,485 91.21 2,044,102 0.17 105,793,843 8.63 34,340 
4 นายพงศศักติฐ เสมสันต 1,104,034,289 90.01 16,642,808 1.36 105,810,360 8.63 46,313 
5 นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ 1,116,866,928 91.06 542,210 0.04 108,177,628 8.82 947,004 
6 นายสมชัย สัจจพงษ 1,117,069,095 91.08 533,315 0.04 108,758,533 8.87 172,827 
7 นายชวนชัย อัชนันท 1,116,460,601 91.03 559,989 0.05 109,319,747 8.91 193,433 
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ลําดับท่ี กรรมการ คะแนนเสียง คิดเปนรอยละ 
1 นายสุพจน ทรัพยลอม 1,121,882,819 91.47 
2 พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร 1,120,337,248 91.34 
3 พลอากาศเอก บุรีรัตน รัตนวานิช 1,118,661,485 91.21 
4 นายสมชัย สัจจพงษ 1,117,069,095 91.08 
5 นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ 1,116,866,928 91.06 
6 นายชวนชัย อัชนันท 1,116,460,601 91.03 
7 นายพงศศกัดิ์ฐ เสมสันต 1,104,034,289 90.01 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ  กลาววา คณะกรรมการ ทอท. ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือ
บอกกลาวเรยีกประชุมที่ ทอท. ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกี่ยวกับ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ 
ที่อยูในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกัน รวมทัง้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรุกิจของ ทอท. เพื่อให
คาตอบแทนสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จงึเสนอที่ประชมุผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ดังนี ้

• คาตอบแทนกรรมการ ทอท. เสนอเทากับอตัราเดิมของปที่แลว คือ 
- คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท หากเปนกรรมการในระหวางเดือน

ใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน  
- คาเบี้ยประชุม คนละ 15,000.- บาท ตอคร้ังที่เขาประชุม หากเดือนใดมกีารประชุม

เกิน 1 คร้ัง ใหไดเบี้ยประชุมเพียง 1 คร้ัง 

• คาตอบแทนกรรมการชุดยอย เสนอเทากับอัตราเดิมของปที่แลว คือ 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนกรรมการรายเดือน คนละ 20,000.- บาท 

โดยเดือนใดไมมีการประชุม คงใหไดรับคาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณ
ตามสัดสวนของเดือน 
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-  กรรมการ ทอท. ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ
อนุกรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางาน ชุดยอยอ่ืน ๆ ใหไดรับ 
คาเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทตอคร้ังที่เขาประชุม และใหไดรับคาตอบแทนรวมทั้งส้ินไมเกินเดือนละ  
20,000.- บาทตอคน ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานและรองประธานของทุกคณะ ไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ 

• กําหนดวงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2553 ไมเกิน  
12 ลานบาท ซ่ึงเปนวงเงนิทีล่ดลงจากป 2552 ที่กําหนดไว 15 ลานบาท 

• กําหนดวงเงินโบนัสของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2552 ไมเกิน 
รอยละ 0.50 ของเงินปนผลจาย โดยหลักเกณฑการจดัสรรเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมเกิน 
1,000,000.- บาทตอคน ยกเวนกรรมการผูอํานวยการใหญ ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินโบนสักรรมการ 

ทั้งนี้ ผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2552 ในอัตรา 
0.42 บาทตอหุน หรือเปนจํานวนเงนิปนผลรวม 599,999,400.- บาท ดังนั้น วงเงินโบนัสของกรรมการประจําป
งบประมาณ 2552 จึงเปนจํานวนเงนิรวมทัง้ส้ิน 2,999,997.- บาท 

ประธานฯ  สอบถามวา มีผูถือหุนคนใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรอืไม 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  สอบถามถึงเหตุผลของการเสนอกําหนดคาตอบแทน
กรรมการเปนรายเดือน โดยตนเห็นวาคณะกรรมการควรจะไดรับคาตอบแทนเปนเบีย้ประชุมสําหรับแตละครั้ง
ที่เขารวมประชุมเทานั้น ไมเห็นดวยกับการกําหนดคาตอบแทนเปนรายเดือน แมกรรมการจะไมมาเขารวม
ประชุมแตกย็ังคงไดรับคาตอบแทนรายเดือนอยู ขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาประเด็นนี้ เพื่อประโยชน
ตอองคกร 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน ) สอบถามวา คาตอบแทนที่เสนอโดยคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนนี้ไดพิจารณาโดยเปรยีบเทียบกับบรษิัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกนันั้น 
ไดแก อุตสาหกรรมใดบาง และมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร หรือเปนหลักเกณฑคาตอบแทนสําหรับ
กรรมการรัฐวสิาหกิจที่ออกตามพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ 
หรือมติคณะรฐัมนตรี และเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาลหรือไม 

ประธานฯ  ขอใหนางสภุาภรณ  บุรพกุศลศรี  ซ่ึงเปนเลขานุการของคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเปนผูช้ีแจงในเรือ่งนี้ 
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นางสภุาภรณ  บุรพกุศลศร ี ช้ีแจงเกีย่วกับการกําหนดคาตอบแทนรายเดือนใหกับกรรมการวา 
เนื่องจากกรรมการทุกคนแมจะไมไดมีการประชุม แตตองมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
และการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา ตราบเทาที่ยังดํารงตําแหนงกรรมการอยู สวนคาเบี้ยประชุม 
ที่เปรียบเทียบจากธุรกิจในลักษณะเดยีวกนันั้น ธุรกิจของ ทอท. คือ ธุรกิจที่เกีย่วของกับการบิน ดังนั้น 
จึงเปรียบเทยีบกับรัฐวิสาหกจิใกลเคียงกันก็คือ บมจ. การบินไทย ซ่ึงเปนธุรกิจการบิน ขณะเดียวกันก็เปรยีบเทยีบ
กับรัฐวิสาหกจิอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดวย ทั้งนี้ บมจ. การบินไทยกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
รายเดือนในอตัราเดือนละ 37,500.- บาท ซ่ึง บมจ. การบนิไทย มีสินทรัพยมากกวา ทอท. เพราะฉะนั้นอัตรา
คาตอบแทนกรรมการรายเดอืนที่เสนอเพียง 20,000.- บาทตอเดือนนัน้ จึงเห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุสมผลแลว 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  กลาวแสดงความเห็นดวยกับอัตราคาตอบแทน 
ที่คณะกรรมการเสนอ สําหรับ Industry Average ที่ใชในการเทียบเคยีงนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพยไดจัดให
ธุรกิจของ ทอท. อยูในหมวดหมู Transportation ซ่ึงเห็นวาถูกตองแลวตามที่คณะกรรมการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนเสนอโดยเปรยีบเทียบกับธุรกิจในหมวดเดียวกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ผูถือหุนพึงพิจารณารายไดบริษัท ซ่ึงในกรณีของ ทอท. นี้ คาตอบแทนกรรมการ
ในอัตรา 20,000.- บาท หรือ 15,000.- บาท เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดของ ทอท. จํานวน 21,000 ลานบาท  
ยังเหน็วาเปนอัตราที่ต่ําเกินไป เพราะปทีผ่านมาเศรษฐกิจไมดี ทอท. มีกําไรเพยีง 600 กวาลานบาท และตามที่
กรรมการผูอํานวยการใหญรายงานวา โบนสักรรมการ 10 คนมีจํานวนไมถึง 3 ลานบาท เห็นวาเปนอตัรา 
ที่คอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาวากรรมการตองมีภาระที่หนักมากในปที่ผานมา โดยกจิการของ ทอท. ตองไดรับ
ผลกระทบทั้งจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และเหตุการณทางการเมือง ดังนั้นจึงเห็นดวยกับอัตราคาตอบแทนที่
เสนอ และขอขอบคุณคณะกรรมการที่มิไดเสนอปรับเพิม่อัตราคาตอบแทนมากกวาเดิม โดยวงเงินคาตอบแทน
ที่เสนอนี้ลดลงจากปที่แลว ซ่ึงคิดวาเปนธรรมแลว 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  ซักถามถึงเหตุผลที่กําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนรายเดือน 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณและชี้แจงวา ไดตอบคําถามนี้ไปแลววากรรมการทุกคนมีภาระ
รับผิดชอบตอองคกรนี้ทุกวนั และการปฏบิัติหนาที่ก็ตองเสี่ยงตอความรับผิดอยูตลอดเวลา มิไดจํากัดเฉพาะ 
เวลาที่เขาประชุมเทานั้น นอกจากนี้รูปแบบ และอัตราที่เสนอนี้ก็ไมไดมากไปกวาธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

ขอแจงที่ประชุมวา ขณะนี้มสัีกขีพยานในการนับคะแนนที่เปนตวัแทนผูถือหุนมีความจําเปน 
ตองออกจากการประชุม 1 คน จึงตองขออาสาสมัครแทน 1คน 

ไมมีผูถือหุนอาสาสมัครเปนสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จงึดําเนินการประชุมตอไป
โดยมีผูแทนผูถือหุนและผูแทนที่ปรึกษากฎหมายรวม 3 คน ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน 
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ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนคนใดซกัถาม ขอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิ
คาตอบแทนกรรมการประจาํป 2553 สําหรับการออกเสียงในการลงคะแนนในวาระนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน มาตรา 90 และขอบงัคับของ ทอท. ขอ 33 ไดกําหนดวา ในการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการนอกจาก
ที่ขอบังคับนี้ไดกําหนดไว ใหเปนไปตามมติที่ประชุมของผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  
2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสอบถามวา มีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรือ
จะงดออกเสียงหรือไม หากมีใหผูถือหุนชมูือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรบับัตรลงคะแนน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาววา แมกระทรวงการคลังจะถือหุนเกินกวา 2 ใน 3  
แตตนตองทําหนาที่ผูถือหุนในการใหความเห็น และตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ซ่ึงตน 
ไมเห็นดวยกับการจายคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเหน็วาคะแนนเสยีงของกระทรวงการคลังอาจจะมี
ปญหาขอกฎหมายตอไป 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา  ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ที่ประชุมไดลงมตดิวยคะแนน
เสียงดังนี ้

 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,219,397,990 99.42 

ไมเห็นดวย 7,168,940 0.58 

งดออกเสียง 1,000 0.00 

รวม 1,226,567,930 100.00 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสยีงทั้งหมด 
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยให
ไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยประชุมประจําป 2553 และเงินโบนัสกรรมการประจําป 2552 ตามที่เสนอ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญช ี

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกีย่วกบัการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตอที่ประชุม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ  
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหสํานักงาน 
การตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแตงตั้ง 
สตง. เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2553 และกําหนดอัตราคาตอบแทนเปนเงิน 2,250,000.- บาท 
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ทั้งนี้ ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใชจายเดินทางของเจาหนาที ่สตง. ซ่ึงเปนไปตามหลักการ
เชนเดยีวกับป 2552 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  กลาวเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการ 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนคนใดซกัถาม ขอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยสอบถามวามีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรือจะงด
ออกเสียงหรือไม หากมใีหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

ขอแจงตอที่ประชุมวา ผลการลงคะแนนเสยีงในวาระที่ 7 ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียง
ดังนี ้

 จํานวนเสยีง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,226,567,930 100.00 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

รวม 1,226,567,930 100.00 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนแตงตั้ง สตง. เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจําปบัญชี 2553 โดยมีอัตราคาตอบแทน
เปนจํานวนเงนิ 2,250,000.- บาท ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายเดินทางของเจาหนาที่ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามที่เสนอ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับ ทอท. ขอ 36 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงเกีย่วกบัการแกไขขอบังคับ ทอท. ขอ 36  
ตอท่ีประชุม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวาการเสนอขอแกไขขอบังคับ ทอท. ในครั้งนี้ 
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม ลงวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2551 และเนื่องจากปจจุบัน การแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ 
จะตองผานกระบวนการสรรหา ตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 
และ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550 จึงขอใหผูถือหุนพิจารณารางขอบังคับที่ขอแกไขใหมตามเอกสารที่จัดสงไปยังผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว โดยขอความที่แกไขใหมเปน ดงันี้ 
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“ขอ 36 ใหบริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 
หา (5) คน แตไมเกินสิบหา (15) คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมถ่ิีนที่อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคบันี้กําหนด 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอยางนอยหนึ่ง (1) คน ตองเปนผูมคีวามรูความสามารถในดานการบัญชี และการเงิน 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมดัระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด 

ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการใหญ ซ่ึงมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กําหนดไวตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ รวมทั้งถอดถอนออกจากตําแหนงได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูอํานวยการใหญดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ดวย ใหดําเนนิการตามความในหมวด 4 แลวเรียกวากรรมการผูอํานวยการใหญ” 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา หากไมมีผูถือหุนคนใดซกัถาม ขอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ
ในการแกไขขอบังคับ ทอท. ขอ 36  ซ่ึงการออกเสียงในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 31 
และขอบังคับของ ทอท. ขอ 31 (1) นั้น ไดกําหนดวา การแกไขเพิม่เติมขอบังคับของบริษัทจะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน พรอมทั้งไดสอบถามวา มีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรือจะงดออกเสยีงหรือไม หากมใีหผูถือหุน 
ชูมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน และแจงตอที่ประชุมวา ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8  
ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี ้

 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,226,564,130 100.00 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 3,800 0.00 

รวม 1,226,567,930 100.00 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขขอบังคับ ทอท. ขอ 36 ตามที่เสนอ 
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วาระท่ี 9 พิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียง 
จากการดําเนนิงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญช้ีแจงรายละเอียดการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ตอที่ประชุม 

กรรมการผูอํานวยการใหญ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ทาอากาศยานเปนโครงการประเภทที่ตองมี
การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่ตองจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดในพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

กอนการเปดดาํเนินการทาอากาศยานสวุรรณภูมิไดมีการจัดทํารายงาน EIA และคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดมีมติเห็นชอบรายงาน EIA ดังกลาวเมื่อวันที่  10  มีนาคม  2548 ซ่ึง ทอท. ในฐานะ
หนวยงานผูรับผิดชอบตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ระบุไวในรายงาน EIA รวมทั้งมติของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติอยางเครงครัด 

ภายหลังจากทีไ่ดเปดดาํเนินการทาอากาศยานสุวรรณภมูิ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเกีย่วกับการแกไข
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมไิวหลายครั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
29  พฤษภาคม  2550 ซ่ึงเปนมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ มีหลักเกณฑสอดคลองกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม  2548 โดยในเรื่องดังกลาวมีมติของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี ้

1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2548 
เห็นชอบรายงาน EIA โครงการทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ซ่ึงให ทอท.ชดเชยใหแก

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียง ดังนี้ 
1.1 พื้นที่ NEF มากกวา 40 ขึ้นไป ให ทอท.เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง  

(ซ่ึงสรางกอนป 2544) กรณีเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมประสงคที่จะขาย ทอท.ตองสนับสนุนและปรับปรุง 
หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณลดผลกระทบดานเสียง 

1.2 พื้นที่ NEF 30-40 ทอท. ควรมีมาตรการสนับสนุนในการปองกันผลกระทบ
ดานเสียง เชน ปรับปรุงบานเรือนใหสามารถลดผลกระทบดานเสียงลงได โดยระบุให ทอท.จายคาชดเชย 
โดยการตรวจวัดระดับเสียงหากทําใหมีระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล เอ จากระดับเสียงพื้นฐาน ทอท. 
ตองดําเนินการเพื่อจายคาทดแทนโดยเร็ว โดยจายคาชดเชยใหเฉพาะบานพัก และอาคารที่กอสรางกอนป 2544 
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2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่29  พฤษภาคม  2550 
2.1 พื้นที ่NEF มากกวา 40 ให ทอท. เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง กรณีเจาของ

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมประสงคจะขาย ทอท. ตองสนับสนุนและปรบัปรุง หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณลดผลกระทบ
ดานเสียง 

2.2 พื้นที่ NEF 30-40 ใหสนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง  
โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบวาโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิทาํใหมีระดับเสียงรบกวน 
เกิน 10 เดซิเบล เอ 

2.3 ประกาศเสนเสียงกรณีเลวรายที่สุดที่เปนไปได คือ กรณใีชทางวิ่งที่ 1 และ 2  
เต็มความสามารถสูงสุดของจํานวน 76 เที่ยวบินตอช่ัวโมง เฉพาะการบินลงที่ปลายทางวิ่งฝงตะวนัตก 
ดานทิศเหนือ รอยละ 80 ของเที่ยวบนิทั้งหมด และการบนิลงที่ปลายทางวิ่งฝงตะวันออกดานทิศเหนือ  
รอยละ 20 ของเที่ยวบนิทั้งหมด 

2.4 ใชหลักเกณฑการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ไมมีการหักคาเสื่อมราคา 
และบวกเพิ่มคาการตลาดในทุกพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ดงันี้ 

-  บานที่ไมใชหมูบานจัดสรร ใหบวกคาการตลาดอยูในชวงระหวาง  
รอยละ 10-20 

-  บานที่เปนหมูบานจัดสรร ใหบวกคาการตลาดอยูในชวงระหวาง 
รอยละ 20-30 

3. มติคณะกรรมการ ทอท. 
จากมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่  29  พฤษภาคม  2550 คณะกรรมการ ทอท.  

ไดมีมติ ดังนี ้
3.1 มติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2550 ใหความเห็นชอบ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 และใหเพิ่มการสํารวจอาคารและสิ่งปลูกสราง
ในพื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบในกรณีที่มกีารใชทางวิ่งที ่1 และ 2 เต็มความสามารถสูงสุดของจํานวน 76 เที่ยวบนิ 
เฉพาะบินลงทีป่ลายทางวิ่งดานตะวันออกทิศใต รอยละ 80 ของเที่ยวบนิทั้งหมด และการบินลงที่ปลายทางวิ่ง 
ดานตะวันตกทิศใต รอยละ 20 ของเที่ยวบนิทั้งหมด (แผนที่เสนเสียงฤดูหนาว) 

3.2 มติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2551 ใหดําเนินการ 
ชดเชยตามสถานการณการบินจริงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 เฉพาะที่กอสราง 
กอนป 2544 ดงันี้ 

(1) พื้นที่ NEF มากกวา 40 ใหเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยให
เทียบเคียงแนวทางการกําหนดคาทดแทนความเสียหายทีต่องออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตาม 
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พระราชบัญญัติ วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 และหากเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ไมประสงคจะขาย ใหเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางรับเงินไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง 

(2) พื้นที่ NEF 30-40 ให ทอท. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและ 
ส่ิงปลูกสราง โดยตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบวาโครงการทําใหมีระดับเสยีงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล เอ 
หรือใหรับเงินไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางเอง โดยใชหลักเกณฑการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบ
ดานเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

ตอมาพันตํารวจโทวัชรพงศ  เจริญพร และนางไฮดีปารค  เจริญพร ประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสวุรรณภูมิ เปนโจทกยื่นฟอง ทอท. ตอศาล
แขวงสมุทรปราการ ขอหาหรือฐานความผดิ กระทําละเมดิโดยเรยีกคาเสียหายจาก ทอท. เปนเงิน 260,000.- บาท 
เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2552  ศาลแขวงสมุทรปราการไดมีคําพิพากษาในคดหีมายเลขแดงที่ 828/2552 
พิพากษายกฟองคดีของโจทกทั้งสอง โดยคําพิพากษาดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดวา “เมื่อโจทกทั้งสองยอมรับ
วา ไดทําการกอสรางบานพักอาศัยเลขที่ 120 /159 หมูที่ 4  ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 
ซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 83396 มาตั้งแตป 2543 จึงถือเปนการปลูกสรางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา 59 แหง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
จึงเปนเรื่องที่โจทกทั้งสองสมัครใจเขาเสี่ยงภัยหรือยอมเขารับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยหลักของกฎหมาย 
“ความยินยอมไมเปนละเมดิ” ดังนั้นการดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคของจําเลยที่สนามบินสุวรรณภูมิซ่ึงมี
กฎหมายรองรบัจึงไมไดเปนการกระทําละเมิดตอโจทกทัง้สองอันจะตองรับผิดชดใชคาเสียหาย” 

ตอมาคณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2552 ดังนี ้ 
1.  รับทราบผลคดีของศาลแขวงสมุทรปราการซึ่งไดมีคําพิพากษา คดหีมายเลข

แดงที่ 828/2552 ยกฟองคดทีี่ พันตํารวจโทวัชรพงศ  เจริญพร และนางไฮดีปารค  เจริญพร ไดรวมกันเปนโจทก
ยื่นฟอง ทอท. ฐานละเมิด เรียกคาเสียหายเนื่องจากไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

2. ให ทอท. รายงานผลของคําพิพากษาใหกระทรวงคมนาคมทราบพรอมทั้ง 
มีหนังสือหารืออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาการดําเนินงานของ ทอท. ในการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจาก
การดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาวาสามารถดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 และมติคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2551  
ตอไปไดหรือไม อยางไร และรายงานผลใหคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาตอไป 

3. ให ทอท. ชะลอการดําเนินการในการแกไขปญหาผลกระทบดานเสยีงจาก
การดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรรณภูมติามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่  29  พฤษภาคม  2550 และมติ
คณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2551 ไวกอนจนกวาผลการดําเนินการตามขอ 2 จะไดขอยุติ 
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สําหรับการดําเนินการในสวนที่ ทอท. ไดรับอนุมัติไวแลวกอนทีจ่ะมีผลของคําพิพากษา ใหสามารถดําเนินการ
ตอไปได 

คณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวนัที่  10  พฤศจิกายน  2552  เหน็วา แมวาศาลแขวง
สมุทรปราการไดมีคําพิพากษายกฟองในคดีที่ประชาชนไดยื่นฟองเรียกคาเสียหายจาก ทอท. เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว แตกรณีที่ ทอท. จะแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคมดวยการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนในพืน้ที่ที่ไดรับผลกระทบในเชิง
มนุษยธรรม กจ็ะเปนการดําเนินตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี จึงลงมติเห็นชอบ 
ในหลักการใหกระทรวงคมนาคม โดย ทอท.  พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการดําเนินกิจการ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 (เร่ือง การแกไขปญหาในการดําเนินกิจการ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ตอไป ตามความเหมาะสม 

สําหรับกรอบวงเงินชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงบริเวณรอบทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํานวน 11,233 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  17  มีนาคม 2552 ขณะนี้ ทอท. ไดจาย
ชดเชยไปแลวรวมเปนเงนิทัง้ส้ิน 909.014 ลานบาท แบงเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง (NEF>40) 
ชดเชยไปแลว 387.421 ลานบาท โดยเปนการซื้อขายที่ดนิพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 63 อาคาร วงเงิน  
304.781 ลานบาท และคาชดเชยในการปรับปรุงอาคาร จํานวน 322 อาคาร วงเงิน 82.640 ลานบาท 

สําหรับพื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบปานกลาง (NEF 30-40) ทอท. ไดชดเชยไปแลว 
521.593 ลานบาท โดยจายใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวงเงิน 214 ลานบาท  
ใหสถานที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง และจายชดเชยเพื่อใหปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเอง 
จํานวน 12 แหง วงเงิน 207.308 ลานบาท ไดขอความรวมมือหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหาร
สูงสุด ในการปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 แหง วงเงนิ 40.318 ลานบาท และ 
จายใหอาคารที่พักอาศัยเพื่อใหปรับปรุงอาคารเอง 243 อาคาร วงเงิน 59.967 ลานบาท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.คร้ังที่ 14/2552 เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2552  
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบดานเสยีงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  10  
พฤศจิกายน  2552  ซ่ึงกําหนดให ทอท. พจิารณาดําเนนิการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  กลาววา เมื่อวนัที่  23  มกราคม  2552 ตนไดแถลง 
ในที่ประชุมคดัคานการจายเงินชดเชยดังกลาว และในขณะเดียวกนักท็ําหนังสือถึงสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่  27  มถุินายน  2552  เพื่อแสดงเหตผุลคัดคานดวย จากนั้นไดแสดงความเห็นวาเรื่องนี้คณะกรรมการ
ไมควรใหผูถือหุนตองรับผิดชอบ เร่ืองทั้งหมดที่เกดิขึ้นนี้ไมใชความผิดของ ทอท. เพราะตามที่ไดกลาวแลววา
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมินี้มโีครงการจะสรางมานานแลว ตั้งแต พ.ศ.2508 ตนจึงไมเห็นดวยที่ ทอท. ตอง
รับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยขอใหคณะกรรมการพิจารณาใหรอบคอบ การสรางสนามบินนี้เทาที่ทราบจาก 
ผูสันทัดกรณีกค็อนขางจะไมถูกตองนักเพราะสราง Runway ไปทางที่คนอยูหนาแนน 

ประธานฯ  ช้ีแจงตอที่ประชมุวา เร่ืองนี้ไมใชเปนการที่คณะกรรมการผลักภาระใหผูถือหุน 
เปนผูรับผิดชอบ แตเนื่องจากเรื่องนี้เปนเรือ่งที่สงผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน คณะกรรมการ 
จึงเห็นควรเสนอใหผูถือหุนเปนผูตัดสินใจ 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  เสนอตอคณะกรรมการวา หากจะมกีารจัดเลี้ยงอาหาร
แกผูถือหุน ควรจัดกอนเริ่มประชุม และไดแสดงความคิดเห็นวา ประธานกรรมการธรรมาภิบาลควรให
ความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน ซ่ึงถือวาเปนวันที่มีความสําคัญ ดังนั้น จึงควรอยูรวมประชุมจนเสร็จสิ้น 
การประชุม 

ประธานฯ  ยนืยันวา ประธานกรรมการธรรมาภิบาลมีภารกิจเรงดวนซึ่งมีความสําคัญมาก 
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  สอบถามวาในการเสนอชื่อกรรมการนั้น 
คณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณา หรือกระทรวงการคลังเปนผูเสนอชื่อ 

ประธานฯ ตอบวาคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ 

นายคมสนัต  อรพิมพันธ (ผูถือหุน)  กลาววา วาระนี้เปนวาระที่เสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
ดังนั้น ผูถือหุนจึงควรทราบวาวงเงนิที่จะชดเชยจํานวนกวาหมื่นลานบาท ซ่ึงไดชดเชยไปแลวกวา 900 ลานบาท 
นั้น เมื่อผูถือหุนอนุมัติตามทีค่ณะกรรมการเสนอมาแลว จะมีผลอยางไรกับผลประกอบการของ ทอท.  
ในอนาคต และขอใหคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกีย่วกับขั้นตอนดําเนินการ และวงเงนิที่ตองจายออกไป 

ประธานฯ  ตอบวา เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ผูถือหุนเคยพจิารณาแลว แตมีผูไดรับผลกระทบรายหนึ่ง 
ไปฟองศาลเนือ่งจากไมพอใจในจํานวนเงนิคาชดเชยที่ ทอท. จายให หรืออาจไมไดรับคาชดเชยจาก ทอท. เพราะ
ไมเขาหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และในที่สุดศาลก็พิพากษาวาการที่เขาเสี่ยงภัยเขาไปในเขตที่มีการ
ประกาศเปนเขตปลอดภัยในการเดินอากาศถือเปนการเสี่ยงภัยเอง ทอท. ไมจําเปนตองจายคาชดเชยก็ได  
คําพิพากษาดังกลาวทําใหคณะกรรมการตองทบทวนการจายคาชดเชย เนื่องจากหากจายไปโดยไมมีเหตุผล 
ที่สมควรแลวอาจเกิดความรบัผิดในภายหลัง และอาจถูกตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได 
เพราะฉะนั้น คณะกรรมการจึงหารือไปยัง 2 หนวยงาน คอืสํานักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงคมนาคม 
เจาสังกัด สํานกังานอัยการสูงสุดตอบขอหารือของ ทอท. วา คําพิพากษานั้นมีผลผูกพนัเฉพาะคูความ  
เพราะฉะนั้นการที่ ทอท. จะจายคาชดเชยใหกับผูที่ไดรับผลกระทบทางเสียงรายอ่ืนตอไปหรือไม จงึเปน 
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ดุลพินิจของ ทอท. เอง กระทรวงคมนาคมในฐานะเปนกระทรวงเจาสังกดัมีความเห็นวา ถึงแมวาโดยผลของ
กฎหมาย ทอท. อาจไมจําเปนตองจายคาชดเชย แตในฐานะที่ ทอท. เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย ควรมีหลัก 
ธรรมาภิบาล เมื่อมีผูไดรับความเดือดรอน ก็ควรที่จะดูแลใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามแนวทางที่ 
คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไวเดมิ อยางไรก็ตามเพื่อใหการดาํเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนคณะกรรมการจึงตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพจิารณาอีกครั้งหนึง่ 

นายกนก  อภิรด ี(ผูถือหุน)  กลาวตอที่ประชุมวา ผลกระทบที่มีตอประชาชนไมไดมีเฉพาะเรื่อง
เสียง แตรวมทัง้ความสั่นสะเทือน  มลภาวะ  มลพิษจากทอไอเสียเครื่องยนต  และเรือ่งสิ่งของตกใสบานเรือน  
ซ่ึงมีอันตรายตอชีวิตและทรพัยสินของประชาชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ การที ่ทอท. จายเงินชดเชย  
หรือจายคาซอมแซมบาน ตองใชเงินกวา 500 ลานบาท  คาใชจายเหลานี้จะถูกบันทึกเปนคาใชจายทางบัญชี  
ซ่ึงมีผลกระทบตอผลกําไรของ ทอท. แตหากใชวงเงินทีข่ออนุมัติจํานวน 1.1 หมื่นลานบาท ซ้ือที่ดินโดยรอบ 
สนามบินมาเปนของ ทอท. กจ็ะไดประโยชนจากราคาที่ดนิที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการที่ ทอท. จะมทีรัพยสิน 
เพิ่มขึ้นดวย ทัง้นี้ หาก ทอท. ตองจายคาชดเชย ตอไปเมื่อเปดใช Runway ที่ 3-4 ทอท. ก็ตองดําเนนิการเพื่อ 
ชดเชยหรือซอมแซมตอไปอีกเพราะผลกระทบดานเสยีงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
จัดตั้งกองทุนเพื่อซ้ือที่ดินรอบสนามบินสุวรรณภูมิซ่ึงเปนที่ดินที่มีศักยภาพสูง สามารถนํามาพัฒนาตอเพื่อหา 
ผลกําไร หรือดําเนินกิจการที่กอใหเกิดรายได  ทั้งนี้ มีการศึกษาของวทิยาลัยปองกันราชอาณาจักรไดเคยนําเสนอ
แนวทางแกไขปญหาโดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิโดยการซื้อที่ดนิ โดยอาจจัดตั้ง Property Fund คือกองทุน
ที่ดําเนินการเกีย่วกับเรื่องการซื้อทรัพยสินนัน้ เปนกองทนุที่จัดตั้งไดงายและมีศักยภาพในการทํากําไรไดดี  
ซ่ึงเรื่องนี้อาจเปนปญหาในเชิงนโยบายที่รัฐบาลจะตองพจิารณา หรืออาจเปน ทอท. ที่จะจดัตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อ
ดําเนินการในการจัดซื้อที่ดนิเพื่อแกปญหาอยางเบ็ดเสรจ็ การฟองรองที่กรรมการผูอํานวยการใหญไดช้ีแจงตอ 
ที่ประชุมนั้นกเ็ปนความจริงและตนก็เคารพในคําวินิจฉยัของศาล แตปญหาที่ตามมาคือชาวบานยงัขาดความรู
ความเขาใจในเรื่อง NEF หรือสูตรในการคํานวณ ซ่ึงเปนตัวเลขระดับเสียงซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือเสียง 
ที่เครื่องบินบินผานจุดใดจดุหนึ่ง ลบดวยเสียงปกติ เรียกวา “เสียงดังพืน้ฐาน” ซ่ึงตองวัดกอนดําเนนิการบิน 
เพราะฉะนั้น กอนเครื่องบินลําแรกจะบนิ ทอท. ตองวัดคาใหเรียบรอยดวยวิธีทางวิทยาศาสตรกอน ซ่ึงในเอกสาร
ขอมูลประกอบการพิจารณาก็ระบุชัดเจนวากอนเปดดําเนินการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มิไดมกีารจัดทํารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงควรจะไดเร่ิมดําเนินการกอนที่จะมีการปฏิบัติงานกอสราง เมื่อไมไดมีการวัด
คามากอนก็เกดิปญหาวา NEF เปนคาที่ไมสามารถวัดได เพราะฉะนั้น ตนจึงขอเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณา
แนวทางแกปญหาเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการไดนําเสนอ ทั้งนี้ การจายเงินชดเชยจะสงผลกระทบตอกําไร 
ของ ทอท. แตหากสามารถจัดตั้งกองทุนเพือ่ซ้ือที่ดินโดยรอบไดก็จะเปนการแกปญหาแบบเบ็ดเสรจ็ ปญหา 
ทั้ง 4 ประการที่กลาวถึงในตอนตนไดแก ปญหาเรื่องเสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษ และปญหาชิน้สวนตกใส
หลังคาบานคนและชวีิตทรพัยสินของบานนั้นกจ็ะหมดไปดวย 



 34 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  สอบถามคดีความในศาลชั้นตนที่พิพากษาให 
ทอท. ชนะนัน้ โจทกไดมกีารอุทธรณหรือไม 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา โจทกไดยื่นอุทธรณ ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพจิารณาของศาลอุทธรณ 

นายศิริวัฒน  วรเวทวุฒคิุณ (ผูรับมอบฉันทะ)  แสดงความเห็นวา เวลานี้อาจจะเร็วเกนิไปที่จะ
เสนอใหผูถือหุนพิจารณาเรือ่งนี้ ถาคดีส้ินสุดแลวโดยไมมีการอุทธรณตนจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม ในกรณีนีเ้หน็วาเมื่อ ทอท. ชนะคดแีลวแตยังอยูใน
ระหวางอุทธรณจึงเสนอให ทอท. ตั้งสํารองไวกอนเหมือนกับที่ตั้งสํารองอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะเปนผลให
บริษัทฯ ยังไมเสียหายและผูถือหุนก็จะทราบขอมูลวา ทอท. จะตองจายคาเสียหายเทาใด ภายหลังเมือ่มี 
คําพิพากษาถึงที่สุดให ทอท.ตองชดเชย ทอท. ก็สามารถจายไดตามที่ตัง้สํารองไว จึงเห็นดวยกับขอเสนอของ
คณะกรรมการเพียงแตเหน็วา ยังไมควรดําเนินการในขณะนี้เนื่องจากคดียังอยูในระหวางอุทธรณ เพราะฉะนัน้
จึงเสนอให ทอท. ตั้งสํารองคาชดเชยดังกลาวไวเพื่อใหผูถือหุนทราบวาในอนาคตม ีContingency Liability  
ประมาณเทาไร นาจะยุติธรรมที่สุด พรอมทั้งขอชมประธานฯ วาควบคุมเวลาไดด ี

นายสวัสดิ์  เล็กสกุล (ผูถือหุน)  แสดงความคิดเห็นวาการจายเงินคาชดเชยนั้นอาจมีประเด็น 
ทางกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลประกาศพื้นที่เปนเขตสนามบินเปนทางการแลว ผูที่เขามาอยูอาศัยในพื้นที่
ภายหลังประกาศดังกลาวแลวไดรับผลกระทบจากการสรางสนามบิน โดยขอกฎหมายถือวาวิญูชนจะพงึรูได
ถึงความเสี่ยงภัย ดังนั้นจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยใด ๆ พรอมทั้งสอบถามวา การจายคาชดเชยทีผ่านมานั้น
ขัดตอกฎหมายหรือไม 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา กฎหมายไมไดหาม ทอท. จายคาชดเชย คําพิพากษาของศาล เพียงแตระบวุา
ชาวบานที่เขามาอยูภายหลังประกาศเขตสนามบินไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย แตถา ทอท. จะจายโดยถือเปน
ความรับผิดชอบของ ทอท. ตามหลักธรรมาภิบาล เพราะถือวาชาวบานไดรับผลกระทบจากการสรางสนามบิน
ของ ทอท. ดังนี้ ทอท.ก็สามารถจายได โดยเฉพาะอยางยิง่เปนการจายตามมติคณะรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการจายเงินคาชดเชยดังกลาวจะสงผลกระทบตอประโยชนของผูถือหุน ดังนั้นจึงไดนําเสนอให 
ผูถือหุนพิจารณา 

นายสวัสดิ์  เล็กสกุล (ผูถือหุน)  กลาวเห็นดวยตามที่ประธานฯ แถลงทั้งหมดเพื่อประโยชน 
ในการอยูรวมกัน แตตนมีขอคิดเห็นวาถาผูถือหุนยังไมไดใหความเหน็ชอบ การจายคาชดเชยก็ยังอาจมีปญหา
ทางขอกฎหมายอยู ทั้งนี้ ตนเห็นดวยในการชวยเหลือเชิงมนุษยธรรมและหลักธรรมาภบิาล แตยังไมเห็นดวย 
ในแงของความเหมาะสม ทัง้นี้ หากการจายคาชดเชยจะทําให ทอท. ขาดทุน ก็ไมเหน็ดวยเพราะตองให 
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ความเปนธรรมแกผูถือหุนดวย จึงเสนอใหกําหนดกรอบการจายคาชดเชยวาใหจายจากผลกําไร และหาก ทอท. 
ไมมีกําไรในปใด ทอท. ก็ระงับการจายคาชดเชยในปนัน้เนื่องจากชาวบานไมมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  
โดย ทอท. เพยีงใหความชวยเหลือเทานัน้ ดังนั้น จึงเสนอใหผูถือหุนพจิารณากําหนดเงื่อนไขการจายโดยใหจาย
จากผลกําไรในสัดสวนรอยละเทาใดของผลกําไร 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณสําหรับความคิดเห็นและขอเสนอ พรอมทั้งชี้แจงวา คณะกรรมการ
ตองเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาตามกรอบแนวทางการแกไขปญหาที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด แตถาผูถือหุน 
ไมเห็นชอบตามแนวทางทีเ่สนอ ที่ประชุมจงึจะตองพจิารณาตอไปวาจะกําหนดแนวทางการจายอยางไร 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาววา โครงการสรางสนามบินหนองงูเหา บริษัท  
นอรทรอป แอรปอรต ดีเวลลอปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด มีรายงานตั้งแต พ.ศ. 2504 วาจะกอสราง  การจาย
คาชดเชยนัน้หากจายจากเงนิของ ทอท. ก็จะสงผลกระทบตอมูลคาหุนตามบัญชีของ ทอท. ซ่ึงเปนบริษัท
มหาชน พรอมทั้งกลาวทักทวงวาผูถือหุนไมเคยมีมติใหจายคาชดเชยดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ตนเหน็วา
ผูบริหารไมควรเสนอเรื่องนี้ใหผูถือหุนพิจารณาเพราะในหลักการแลวเปนภารกจิของกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากผูถือหุนที่จะตองเปนผูพิจารณา นอกจากนีใ้นขอบังคับกไ็มมีขอกําหนดใหนําเสนอตอผูถือหุน 
คําพิพากษาของศาลก็มีความชัดเจนแลววา ทอท. ควรปฏิบัติอยางไร ถารัฐบาลเห็นใจประชาชนก็ควรจาย 
จากงบไทยเขมแข็ง แตจะใชเงินของ ทอท. ก็อาจเกดิปญหาที่ผูถือหุนบางคนที่ไมเหน็ดวยอาจดําเนินการ 
ทางศาลได 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ทักทวงเกี่ยวกับกรอบวงเงินคาชดเชย จํานวน 1.1 หมื่นลานบาท 
พรอมทั้งชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนยังไมเคยมีการอนุมัตกิรอบวงเงินคาชดเชยดังกลาวแตอยางใด เพียงแตคราวนี้
คณะกรรมการเห็นวา เมื่อมีคาํพิพากษาของศาลแลวจึงเหน็ควรนําเสนอใหผูถือหุนพจิารณา ซ่ึงผูถือหุนก็มีสิทธ ิ
ที่จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แตเมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแลวผูถือหุนคนใดเห็นวาไมถูกตองและประสงค 
จะดําเนินการทางศาลก็ยอมเปนสิทธิของผูถือหุนแตละคนที่อาจดําเนนิการไดซ่ึงกย็อมเปนไปตามกระบวนการ 

นายสมผล  ตระกูลรุง (ผูรับมอบฉันทะ)  แสดงความคิดเห็นวา ปญหาเรื่องนี้เปนปญหาที่มักเกิดขึน้
ในหลาย ๆ โครงการ แมวาในทางกฎหมายไมตองจาย แตวาในทางสังคม ในทางธรรมาภิบาลก็เปนเรื่องที่ตอง
พิจารณา และถา ทอท. ไมจายก็อาจจะมีปญหากับชาวบานตอไป เพราะฉะนัน้ เหน็วาควรจะพจิารณาจาย 
แตวาจายแลวตองแกปญหาเบ็ดเสร็จ ตนเหน็ดวยกับผูถือหุนวาจายไปแลวจะมีผลกระทบถึงกําไร แตวาถาหาก
ปญหาไมไดรับการแกไข ทอท. ก็ยอมไดรับผลกระทบเชนกัน ดังนั้นจึงเสนอวาถา ทอท. จายแลวตองมั่นใจวาจะ
ไมมีการเรียกรองอีก สวนการเสนอเรื่องใหผูถือหุนพิจารณานั้นเห็นวาเปนเรื่องปกติ ซ่ึงผูถือหุนก็มีสิทธิที่จะ
พิจารณา ถาเสยีงสวนใหญเห็นดวยแลวเสยีงสวนนอยที่เห็นวาไมถูกตองก็ใชสิทธิทางศาลได 
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นางอารีญา  ปอมหาธรรมกิจ (ผูรับมอบฉันทะ)  แสดงความเหน็วา ในเมื่อมีการจายคาชดเชย
มาแลวไมวาจะเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือโรงเรียน มัสยิด ก็จายมาแลว
เปนเวลา 2 ป หากมีการฟองรองแลวตองหยุดการจาย เกรงวาจะมีปญหาในดานกฎหมาย คณะกรรมการ
กฤษฎีกากไ็ดตีความแลววา ทอท. สามารถจายได ไมขัดตอกฎหมาย ทัง้ยังมีมติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมรองรับ จึงเปนเรือ่งที่สมควรจาย นอกจากหลกัธรรมาภิบาลแลว ยังเปนการแสดง
ความรับผิดชอบตอประชาชนในพืน้ที่ที่ไดรับความเดือดรอนซ่ึง ทอท. ทราบดีวาประชาชนในหลายหมูบาน 
หูเสียไปแลว และยังไมไดรับความชวยเหลือในดานของการติดเครื่องชวยฟง และเทาที่ทราบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนก็กําลังพิจารณาเรื่องนี้ ตนเหน็ดวยกับหลาย ๆ คนที่อภิปรายไปแลววาหาก ทอท. จายแลวจะตอง
ไมมีการเรียกรองอีก ในการจายเพื่อปรับปรงุบานถือเปนคาใชจายในทางบัญชีซ่ึงจายไปแลวไมไดผลตอบแทน
แตอยางใด นอกจากนีว้ัสดทุี่ใชปรับปรุงภายหลังใชงานไปแลว 5-10 ป หากเสื่อมสภาพ ทอท. ยังตอง
รับผิดชอบอีกหรือไม และ ทอท. เคยตรวจสอบหรือไมวามีการปรับปรุงบานจริง การแกปญหาอาจไมส้ินสุด 
ทั้งนี้ตนเหน็ดวยกับขอเสนอที่ใหซ้ือทรัพยสินเปนการลงทุน ในอนาคตที่ดินโดยรอบสนามบินสุวรรณภูม ิ
มีราคาสูงขึ้นแนนอน 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติสงมาใหคณะกรรมการ ทอท. แลว โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะดําเนินการฟองศาลในกรณีที่ ทอท. ไมปฏิบัติตามรายงาน EIA เชน ตองอพยพ
ผูที่สมควรไดรับการอพยพออกจากพืน้ทีก่อนเปดใชสนามบิน 5 เดือน แตทุกวันนีค้นกลุมนี้กย็ังคงอยูในพืน้ที่ 
นอกจากนี้ ทอท. ควรตองพิจารณาวารายใดที่เรียกรองมากเกินไปก็อาจตองยอมใหใชอํานาจศาลแทน บางรายที่
ยังรอรับคาชดเชยโดยไมจําเปนตองไดตามที่เรียกรองและพรอมจะออกจากพืน้ที่เพราะไมสามารถอยูอาศัยได 
คนกลุมนี้ควรไดรับความชวยเหลือ และควรพิจารณาพื้นที่รอบสนามบินตามเสนเสียงทั้งหมดดวย และจะตอง
ไมจายซํ้า 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา จะไมมกีารจายซํ้าเพราะกรรมการอาจตองรับผิด ทั้งนี้เมื่อรับเงินคาซอมไป
แลว ในความเปนจริงจะซอมหรือไม ทอท. จะไมเกี่ยวของอีก สําหรับบานที่ซ้ือก็เปนกรรมสิทธิ์ของ ทอท. 
ดังนั้นจึงไมมกีารจายซํ้า 

นางสาวหยาดอรุณ  ลักษมีเศรษฐ (ผูถือหุน)  แจงตอที่ประชุมวามีอาหารเลี้ยงดานลาง และกลาว
ชมวาจัดการประชุมผูถือหุนไดดี พรอมทั้งไดสอบถามประธานฯ วาเมือ่เลิกประชุมแลวจะมีรถรับสงหรือไม 

ประธานฯ  ตอบวา ขอรับไวพิจารณาในการประชุมคราวหนา 

นายธนชั  ธัชวรานันธ (ผูถือหุน) สอบถามวาเงินคาชดเชยจํานวนหมื่นลานจะจายในปเดียวหรือ
แบงจายอยางไร 
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ประธานฯ  ช้ีแจงวา วงเงินดังกลาวเปนการกําหนดกรอบการจายคาชดเชยทั้งหมด ไมใชเพียง 
ปเดียว ในความเปนจริงอาจจายไมถึงวงเงนิที่กําหนดไวก็ได โดย ทอท. จะพยายามจายใหเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทอท. 
ตองพยายามเจรจากับประชาชนที่ไดรับผลกระทบซึ่งมักจะไมพอใจกบัคาชดเชยที่เสนอใหและตองมีการ
ตอรองจึงทําใหตองใชเวลานานในการดําเนินการ 

หากไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียงซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ตามขอบังคับของ 
ทอท. ขอ 30 กําหนดวา มติของที่ประชุมผูถือหุนใหช้ีขาดของคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงเขารวม
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกคะแนนเสียง
เปนเสียงชี้ขาด และประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรือจะงดออกเสียงหรือไม หากมีให 
ชูมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

ขอแจงตอที่ประชุมวา ผลการลงคะแนนเสยีงในวาระที่ 9 ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียง
ดังนี ้

 จํานวนเสียง (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 1,221,880,242 99.62 

ไมเห็นดวย 4,546,958 0.36 

งดออกเสียง 139,340 0.01 

บัตรเสีย 2,390 0.00 

รวม 1,226,568,930 100.00 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการ
ดําเนินงานทาอากาศยานสวุรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  ตามที่เสนอ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

ประธานฯ  กลาวเชิญผูถือหุนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการดําเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  สอบถามเกี่ยวกับ หนังสือ ทอท. ที่ 9824 ลงวันที่  8   
ธันวาคม  2552 ถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการพัฒนาปรับปรุงทาอากาศยานสวุรรณภูมิ  
ระยะที่ 2 (Phase II) เปนเงินทั้งส้ินกวา 77,000 ลานบาท โดยเหน็วาไมควรจะตองปรบัปรุงหรือสรางรันเวยเพิ่มขึน้
จากเดิมอีก เพราะเห็นวาที่มอียูเดิมกน็าจะเพียงพอแลว อีกทั้งยังมีทาอากาศยานดอนเมืองที่ยังใชงานไดอยางด ี
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รองรับอยูอีก 1 แหง และเหน็วาทอท. นาจะใชทาอากาศยานดอนเมืองใหเกดิประโยชนไดมากกวานี้ ในปจจุบันใน
หลายประเทศทั่วโลกก็มี 2 สนามบินหลัก เชน ในกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังไดตั้งขอสังเกตถึงแหลงเงิน 
ที่กระทรวงการคลังนํามาลงทุนในหุนจํานวน 1 พนัลานหุน คิดเปนรอยละ 70 ของหุนทั้งหมดของ ทอท. 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา การพฒันาปรับปรุงทาอากาศยานสวุรรณภูมิในระยะที่ 2 วา ทอท. ตองมี
แผนรองรับจํานวนผูโดยสารที่คาดวาจะเพิม่สูงขึ้น ในขณะนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของผูโดยสารหยดุชะงัก
เนื่องมาจากปญหาวิกฤตการณเศรษฐกจิทัว่โลก เหตกุารณปดสนามบนิและการระบาดของไขหวดัใหญสาย
พันธุใหม ถาปราศจาก 3 ปญหาดังกลาวแลว เชื่อวาตวัเลขจํานวนผูโดยสารนาจะเกนิกวา 45 ลานคนไปแลว 
เพราะฉะนั้น ทอท. จึงจําเปนตองเตรียมแผนการรองรับ แตในขณะนีก้ําลังอยูในขัน้ตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหไปศกึษาวา จะใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองอยางไร หรือจะเปนระบบ 2 สนามบิน ถาผลสุดทาย 
ยุติวาเปนระบบสนามบินเดยีว ก็ไมไดแปลวาทาอากาศยานดอนเมืองจะถูกทิ้งราง โดย ทอท. ไดเตรียม
แผนการที่จะใชประโยชนทาอากศยานดอนเมืองไวเรียบรอยแลว 

นายสวัสดิ์  เล็กสกุล (ผูถือหุน)  ขอใหที่ประชุมทบทวนเรื่องกรอบวงเงนิการจายเงินใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบดานเสียงบริเวณรอบทาอากาศยานสุวรรณภมูิใหถ่ีถวนอกีครั้งหนึ่ง โดยเสนอใหจายจากเงินกําไรสุทธิ 
ตามที่ไดเสนอไวในวาระที่ 9 เพราะเมื่อที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหจายตามสัดสวนของกําไรสุทธิแลว เมื่อถึงเวลา
ที่มีผูไดรับผลกระทบมาเรียกรองเพิ่ม ทอท. ก็สามารถอางไดวาเปนมติของผูถือหุนไมอาจจะจายเกินกวาที่
กาํหนดไวได 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา มีมติที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายไปตามที่เสนอ คือตามมติคณะรัฐมนตรี
ไปแลว 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  เสนอใหคณะกรรมการใหขอมูลกบัผูถือหุนวา ในป 2553 
นี้ ทอท. คาดวาจะมีประมาณการรายได รายจาย และกําไรสุทธิเทาใด เพราะทราบมาวาทอท. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ
ตองจัดเตรียมแผนธุรกิจและขอมูลเหลานี้ไวลวงหนาทุกปเพื่อนําเสนอกระทรวงคมนาคมอยูแลว  จงึอยากจะให
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลเหลานี้ไวเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน 

ประธานฯ  ขอรับขอเสนอไวพิจารณา 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  สอบถามวา เวลาที่กําไรลดลง เบี้ยประชุม
คณะกรรมการหรือโบนัสของคณะกรรมการลดบางหรือไม และสอบถามเกี่ยวกับจํานวนพนักงานทัง้หมด 
ของ ทอท. ปจจุบันมีมากเกินไปหรือไม และมีการแบงระดับบุคลากรกนัอยางไร 
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ประธานฯ  ช้ีแจงวา พนักงาน ทอท. ที่บรรจุแลวในปจจบุันยังมีจํานวนนอยกวากรอบที่ไดรับ
อนุมัติไว ขณะนี้ ทอท. กําลังพิจารณาทบทวนวากรอบทีก่ําหนดไวมจีํานวนมากเกนิความจําเปนหรอืไม โดย
คํานึงถึงหลักการที่วาใชคนนอยแตมีประสทิธิภาพ 

นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวด ี(ผูถือหุน)  กลาวแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการตรวจสอบเอกสาร
การมอบฉันทะของกระทรวงการคลังวาอาจไมถูกตอง แมวาที่ปรึกษากฎหมายจะไดตรวจสอบเอกสารการมอบ
ฉันทะของกระทรวงการคลงัแลว แตก็อาจพิจารณาในแนวทางที่ตางจากการพิจารณาของผูถือหุนก็ได ทั้งยังได
กลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหากรรมการวา การสรรหานักวิชาการซึ่งมีงานประจํา และมีภารกิจ
มากมายมาเปนกรรมการอาจไมเหมาะสม เนื่องจากอาจไมมีเวลาเพยีงพอที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น จึงเสนอใหคณะกรรมการสรรหาทําการสรรหากรรมการโดยพจิารณาผูถือหุนรายยอยที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณ นอกจากนี้ยังไดเสนอให ทอท. จัดทําเสื้อยืดแจกใหแกผูถือหุนเพือ่เปนที่ระลึก 

นายเดชา  สุนทรารชุน (ผูถือหุน)  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการปด
สนามบินวา ทอท. ไดมีแผนการปองกันในกรณีที่มีการปดสนามบินหรอืไม อยางไร 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ทอท. ไดเตรียมแผนการปองกันกรณีที่มีการปดสนามบินไวเรียบรอยแลว 
อยางไรก็ตามแผนการดังกลาวจะสามารถปองกันมิใหมกีารปดสนามปดไดหรือไมก็คงขึ้นอยูกับสถานการณ 
ที่เกิดขึ้นจริงดวย 

นายพงษกานต  ทองครบุรี (ผูถือหุน)  กลาววา ในป 2553 ทอท. จะมีการลงทุนกอสรางหรือไม 
หากมีแลวมีมาตรการในการปองกันในการทุจริตอยางไร พรอมทั้งเสนอใหบริษัทที่ไดรับเลือกใหทาํงาน นํา 
BOQ แสดงบนเว็บไซตของ ทอท. เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ประธานฯ  ขอรับขอเสนอไวพิจารณา 

นายพงษกานต  ทองครบุรี (ผูถือหุน)  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความ
ผันผวนของคาเงินซึ่งทําใหมีผลกําไรลดลง 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา ทอท. มคีณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ตางประเทศ ทอท.  
ซ่ึงติดตามดูแลความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด 

นายพงษกานต  ทองครบุรี (ผูถือหุน) เสนอวาในการซื้อของที่มีเทคโนโลยีสูง ทอท. ควร
กําหนดใหมีขอสัญญาเกี่ยวกบัคาใชจายในการบํารุงรักษาเอาไวลวงหนา ตั้งแตขั้นตอนการจัดซื้อจดัจาง เพื่อ
หลีกเลี่ยงคาใชจายเกีย่วกับการบํารุงรักษาที่สูงขึ้นภายหลังหมดระยะเวลารับประกัน 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา คณะกรรมการจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม เพราะหากกําหนดให 
มีขอสัญญาเกี่ยวกับคาใชจายในการบํารุงรักษาไวลวงหนา คาใชจายดงักลาวก็จะเปนตนทุนทําใหราคาของ 
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แพงขึ้น ดังนั้นการกําหนดขอสัญญาเกี่ยวกบัคาใชจายในการบํารุงรักษาไวลวงหนากม็ีทั้งขอดีและขอเสีย  
ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมตอไป 

นางสาวหยาดอรุณ  ลักษมีเศรษฐ (ผูถือหุน)  เสนอใหมกีารแจกคูปอง ขสมก. เปนของชํารวย 
ในการประชุมผูถือหุนในปหนา และอาสาเปนคณะทํางานเพื่อชวยเหลืองานของประธานฯ โดยไดขอทราบอีเมล
ของประธานฯ เพื่อติดตอในภายหนา นอกจากนี้ เสนอใหจัดใหมีการพาผูถือหุนเยีย่มชมกิจการทาอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

ประธานฯ  กลาววา สําหรับของชํารวยในการประชุมผูถือหุนในปหนากจ็ะพิจารณาตามความ
เหมาะสม พรอมทั้งแจงอีเมล pchampasut@gmail.com ตอท่ีประชุม สําหรับการเยีย่มชมกิจการของทอท. นั้น 
ในเดือนหนาไดมีการจัดใหผูถือหุนเยีย่มชมที่ทาอากาศยานเชียงใหม 

นายทองอินทร  แสงงาม (ผูถือหุน)  กลาวแสดงความเหน็วา การจัดทําเสื้อยืดเปนของชํารวย 
เปนการสิ้นเปลือง และอาจจะไมไดใชทุกคน และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับแตงตั้งบคุลากรในองคกร 
ใหครบถวนเพือ่ใหองคกรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดดําเนินงานให ทอท.  
มีกําไร ทั้งที่ในปที่ผานมามีอุปสรรคมากมาย และไดกลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหารถเข็นกระเปา 
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมวิามีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของผูโดยสาร 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชมุเกี่ยวกับเรื่องรถเข็นที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมวิา ในวนัที่   
7  กุมภาพนัธ  2553 นี้ จะมกีารเปดตัวรถเขน็กระเปารุนใหมที่เบาและแข็งแรง และมีราคาไมตางจากรถเข็น
กระเปารุนเดิม ซ่ึงรถเข็นรุนใหมนี้ผลิตและประกอบในประเทศเยอรมน ีโดยมีจํานวนทั้งหมด 9,034 คัน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชต ิ(ผูถือหุน)  กลาววา ขอให ทอท. ดูแลรถเข็นกระเปาใหดี และกลาว
แสดงความเหน็เกี่ยวกบักรณีที่เจาหนาทีข่องรัฐจับกุมผูกระทําความผิดในการนําของเขาที่สนามบินเกินอัตรา 
ที่กําหนดวาควรจะตองมกีารแจงกฎเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดงักลาวใหนักทองเที่ยวทราบ การจับและปรบัเปนการ
สรางบรรยากาศไมดีตอการทองเที่ยว และสุดทายกลาวขอบคุณประธานฯ โดยขอใหบริหารงานใหมกีําไรตอหุน
สูงขึ้น เพื่อใหผูถือหุนจะไดมีเงินปนผลที่สูงขึ้นดวย 

นางพรรณขนติตา  บุญครอง (ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง)  ช้ีแจงตอผูถือหุนเกีย่วกับ
การมอบฉันทะของกระทรวงการคลังวา การมอบฉันทะของกระทรวงการคลังถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
เพราะตามคําสั่งมอบอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมผูถือหุนของ ทอท. 

mailto:pchampasut@gmail.com
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ดังนั้น ผูอํานวยการ สคร. จึงมีอํานาจในการแตงตั้งและมอบฉันทะใหขาราชการกระทรวงการคลังเขารวม
ประชุมได 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนทีส่ละเวลาเขารวมประชุม รวมทั้งผูแทนจากกระทรวง 
การคลัง ผูแทนจากสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ที่ปรึกษากฎหมายและผูเขารวมเปนสักขีพยาน และแจงวา  
หากผูถือหุนมคีําถาม ก็สามารถซักถามไดหลังการประชมุนี้ หรือจะติดตอไปที่ศูนยนกัลงทุนสัมพันธ  
โทร. 0-2535-5900 หรือที่ aotir@airportthai.co.th และกลาวปดประชมุ 

ปดประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 

.................................................................... ประธานที่ประชุม 

 (นายปยะพันธ  จัมปาสุต) 
 
 

.................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 (นายเสรีรัตน  ประสุตานนท) 
 
 

.................................................................... เลขานุการบริษัท 

 (นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 
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