ที่ ทอท. 870/2560
27 มกราคม 2560
เรื่อง แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผูจดั การตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 27 มกราคม 2560 ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด บอลรูม โรงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูมิ แอรพอรต เลขที่ 999 หมู 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,080 ราย ถือหุนรวม 1,217,119,784 หุน ซึ่งเกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ ทอท. (จํานวนหุนทั้งหมด 1,428,570,000 หุน) ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับ ทอท. ขอ 27 วรรคหนึ่ง และในการประชุมดังกลาวมีมติสําคัญที่ขอแจงใหทราบดังตอไปนี้
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2559
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ ทอท.
ในรอบป 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2559 ซึ่งไดจัดสงไปใหผูถือหุนแลว
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ที่ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ ทอท. แลว มีสาระสําคัญ ดังนี้
สินทรัพยรวม
172,216.39 ลานบาท
หนี้สินรวม
50,637.84 ลานบาท
รายไดจากการขายหรือการใหบริการ 50,961.95 ลานบาท
กําไรสุทธิ
19,571.46 ลานบาท
โดยที่ประชุมไดลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
1,227,006,869 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
299,900 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
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4. พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปบญ
ั ชี 2559
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
บัญชี 2559 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 6.83 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 9,757,133,100.- บาท หรือคิดเปน
รอยละ 49.98 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปบัญชี 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
1,227,315,020 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
3,856 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรบั เงินปนผล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และ
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 และ
ใหรับเงินปนผลภายใน 10 ป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการ ทอท. ที่ออกตามวาระ
เปนกรรมการ ทอท. ตออีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
5.1 นายประสงค พูนธเนศ (กรรมการ)
เห็นดวย
1,219,870,001 เสียง
ไมเห็นดวย
7,321,266 เสียง
งดออกเสียง
138,809 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
5.2 นายมานิต นิธิประทีป (กรรมการอิสระ)
เห็นดวย
1,221,369,158 เสียง
ไมเห็นดวย
5,921,503 เสียง
งดออกเสียง
39,415 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
5.3 นายสราวุธ เบญจกุล (กรรมการอิสระ)
เห็นดวย
1,174,090,595 เสียง
ไมเห็นดวย
53,194,666 เสียง
งดออกเสียง
44,815 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
5.4 นายมนัส แจมเวหา (กรรมการอิสระ)
เห็นดวย
1,191,584,405 เสียง
ไมเห็นดวย
35,701,655 เสียง
งดออกเสียง
44,016 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
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5.5 พลตํารวจโท มนู เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)
เห็นดวย
1,222,475,870 เสียง
ไมเห็นดวย
4,789,751 เสียง
งดออกเสียง
64,455 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย ประจําป 2560 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจําป 2559 ดังนี้
6.1 คาตอบแทนกรรมการ ทอท.
6.1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000.- บาท หากเปนกรรมการ
ในระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
6.1.2 คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 20,000.- บาท
เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม จายเบี้ยประชุมไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
6.2 คาตอบแทนกรรมการชุดยอย
6.2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.
คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 10,000.- บาท
เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม จายเบี้ยประชุมไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.2.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท เดือนใดไมมี
การประชุม คงใหไดรับคาตอบแทนดวย หากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
6.2.2.2 คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 5,000.- บาท
เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม จายเบี้ยประชุมไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
6.2.3 กรรมการ ทอท. ที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปน
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผูทํางานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอยอื่น ๆ
คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่เขาประชุม คนละ 15,000.- บาท
เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม ใหไดรบั คาตอบแทนรวมทั้งสิ้นไมเกินเดือนละ 30,000.- บาทตอคน ทั้งนี้
ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
6.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5
ตามลําดับ
6.4 วงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจําปงบประมาณ 2560 ไมเกิน
18,000,000.- บาท
6.5 กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สําหรับปงบประมาณ 2559
ไมเกินรอยละ 0.50 ของเงินปนผลจาย โดยคํานวณจายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ไมเกิน 1,500,000.- บาทตอคน ประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการไดรับเงินโบนัสสูงกวากรรมการรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ ยกเวนกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ไมมีสิทธิไดรบั เงินโบนัสกรรมการ
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โดยที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
1,221,507,575 เสียง
ไมเห็นดวย
5,814,382 เสียง
งดออกเสียง
12,300 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
7. พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของ
ทอท. ประจําปงบประมาณ 2560 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Auditor’s Remuneration) เปนเงิน
4,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใชจา ยเดินทางของเจาหนาที่ สตง.
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
1,225,705,198 เสียง
ไมเห็นดวย
1,617,220 เสียง
งดออกเสียง
11,856 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน ที่ตราไวของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไว
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัท จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท และอนุมัตกิ ารแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว เปนดังตอไปนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 14,285,700,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
สองรอยแปดสิบหาลานเจ็ดแสนบาท)
แบงออกเปน
14,285,700,000 หุน (หนึ่งหมื่นสี่พัน
สองรอยแปดสิบหาลานเจ็ดแสนหุน)
มูลคาหุนละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
14,285,700,000 หุน (หนึ่งหมื่นสี่พัน
สองรอยแปดสิบหาลานเจ็ดแสนหุน)
หุนบุริมสิทธิ
หุน (- หุน)”
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ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1,225,602,337 เสียง
1,706,981 เสียง
26,356 เสียง
0 เสียง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
ฝายกิจการเพื่อสังคมและกํากับดูแลกิจการ
โทรศัพท 0 2535 5657
โทรสาร 0 2535 5540

