
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
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วันศุกรที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด บอลรูม

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอรพอรต
แนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม

ดวยความตระหนักและหวงใยตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(โควิด-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)                     
จึงขอความรวมมือผูจะเขารวมประชุมทุกทานกรุณาศึกษา ทําความเขาใจและปฏิบติัตามแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม 
ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อยางเครงครัด 

1. เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค และปฏิบัติตามการเวนระยะหางทางสังคม ทอท.                  
สามารถจัดท่ีนั่งประชุมไดจํากัดประมาณ 250 ท่ีนั่ง เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมท้ังคําแนะนําหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ จึงขอความรวมมือทานผูถือหุนกรุณาดําเนินการ ดังนี้

    1.1 มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ ทอท. แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 
    1.2 สงคําถามลวงหนาภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 
2. หากประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง 
    2.1 กรุณาใหความรวมมือในการปฏบิติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึง 

การใหขอมูลในแบบแสดงขอมูลโดยไมปดบังขอเท็จจริง 
    2.2 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานที่ประชุม 
    2.3 ทอท. งดบริการอาหาร อาหารวาง ชา กาแฟ และไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม             

ในบริเวณสถานท่ีจัดการประชุม 
    2.4 เสนอแนะใหสอบถามและแสดงความคิดเห็นดวยการเขียนในกระดาษคําถาม 

เปดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 
*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งพิมพบารโคด มาในวันประชุม***
*** ไมมีการแจกของท่ีระลึกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม ***



สารบัญ 
 

 

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 มกราคม 2564 11 

• รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563                               
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 และ 3) 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

• ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที ่3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

• ประวัติบุคคลที่เสนอเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. 
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) 

9 
 

• ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 
     (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7) 

18 

• นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. 21 

• ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 22 

 
 
     

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

• หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

• เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
     การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

• ข้อบังคับ ทอท. ที่เก่ียวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

• แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ                                        
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 ในแบบรูปเล่ม 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

• คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. 23 

• ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 24 

• มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563                             
     ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

25 

 

เอกสารประกอบการเข้าประชุม 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม หน้า 

27 

28 

แผนทีแ่สดงสถานที่ประชมุ  

รายละเอียดการเดินทางเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้  



 
 
ที่ ทอท. 18068/2563 
                    14 ธันวาคม 2563 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
 
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  กำหนดให้จัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล 
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้
 วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตผุล   รายงานผลการดำเนนิงานของ ทอท. ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคญัอื่น             
ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนงัสือ                        
ในรูปแบบดจิิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้
  ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน                     
ผลการดำเนนิงานของ ทอท. ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอ่ืน 
  การลงมติ  วาระนี้ไมต่้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
  วัตถุประสงค์และเหตผุล   งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏ 
ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ                      
จากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดสง่งบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุคร้ังนี้  
  ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 
และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว        
  การลงมติ  วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ                    
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30 
    วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตผุล   นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ ทอท. กำหนดไว้วา่ “บริษัทจะจ่ายเงินปนัผล 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ                         
บริษัทได้กำหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกลา่วจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ  
ในอนาคต มติคณะกรรมการบรษิัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงาน                            
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” ซึ่งเปน็ไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เร่ือง เงินปันผลและ 
เงนิสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70    
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 ผลการดำเนนิงานประจำปี 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได้ของงบเฉพาะบริษทั จำนวน 
4,340,197,539.- บาท ทอท. จงึพิจารณาจา่ยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตรา                         
หุ้นละ 0.19 บาท รวมเปน็เงินทัง้สิ้น 2,714,283,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน                      
เฉพาะบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจา่ยเงินปันผลในปทีี่ผา่นมา ดังนี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1.  จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 14,285.70 14,285.70 14,285.70 14,285.70   1,428.57 

2.  กำไร (ขาดทุน) สทุธิเฉพาะบรษิัท   
(ล้านบาท) 

4,340.20 24,933.55 25,089.91 20,599.64 19,523.29 

3. กำไรสุทธิ (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  
(บาท : หุ้น) 

0.30 1.75 1.76 1.44 13.67 

4.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.19 1.05 1.05 0.86 6.83 

5.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  
(ลา้นบาท) 

2,714.28 14,999.99 14,999.99 12,285.70 9,757.13 

6.  สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลตอ่กำไรสทุธิ 
(ร้อยละ) 

62.54 60.16 59.78 59.64 49.98 

   (หมายเหตุ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทอท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้                  
ของบริษทั จากหุ้นละ 10.- บาท จำนวน 1,428,570,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 1.- บาท จำนวน 14,285,700,000 หุ้น)   
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงนิ 2,714,283,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 62.54 
ของกำไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะบริษทัในปบีัญชี 2563  
 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มสีิทธิในการรับเงินปนัผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
โดยกำหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รับเงินปนัผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงนิปนัผล                             
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นก่อน  
  การลงมติ  วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30 
 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตผุล      

1. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษทั  
มีจำนวนไมน่้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ต้องมีถิน่ที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัท    
อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในดา้นการบัญช ีและการเงิน 

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนนิกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติของทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง    
จะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผู้ถือหุ้นอย่างดีทีสุ่ด…” 
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2. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก 
ตำแหน่งตามวาระหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น                
สาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ                 
ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีทีส่ามและปีหลังต่อไป  
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเปน็ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา 
ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” 

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวน 
กรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย  

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
(1) นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
(2) นายธานนิทร์  ผะเอม  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

กรรมการธรรมาภิบาล 
(3) พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล,  

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
(4) นายกฤษณ์  เสสะเวช กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(5) นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทัง้ 
แจ้งผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งวันที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเร่ืองดังกล่าว   

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. 
ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรูท้ี่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ วาระการดำรง
ตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อเลือกตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเปน็ผู้ที่มี
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลผุลสำเร็จและเป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี ้

(1) นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
(2) นายธานนิทร์  ผะเอม  
(3) พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ  
(4) นายกฤษณ์  เสสะเวช 
(5) นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูม ิ  

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1), (2), (3), (4) และ (5) เปน็กรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็น                  
ได้อย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี้ นยิามกรรมการอิสระของ ทอท. มีรายละเอียดตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล                        
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไมไ่ด้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นว่า 
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ ทอท.                     
ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ไดน้ำเสนอรายชื่อบคุคลดงักล่าวต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพือ่พิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแตง่ตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ     
สำนักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการพัฒนา                  
การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพือ่เสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ                  
เพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท.        
ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. นายธานินทร์  ผะเอม กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. นายกฤษณ์  เสสะเวช กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ   บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดบัลงมาเปน็ผู้ได้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ                       
เทา่จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง                 
เป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบงัคับ ทอท. ข้อ 38 (3) 

วาระที่ 6   พิจารณากำหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
วัตถุประสงค์และเหตผุล   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.  

และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามหลักการที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคำนงึถึง     
ภาระความรบัผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติทีบ่ริษัท                                
ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข้อเสนอเพือ่พิจารณา อัตราเดมิ อัตราที่เสนอ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. 
    1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 
         ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
35,000.- บาท 

2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ 
หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน                          
ใหค้ำนวณตามสดัสว่นของเดือน 

 
35,000.- บาท 

2 เทา่ของคา่ตอบแทนกรรมการ 
หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน                          
ใหค้ำนวณตามสดัส่วนของเดือน 

    1.2 ค่าเบี้ยประชุมตอ่ครั้งท่ีเข้าประชมุ คนละ 
         ประธานกรรมการหรือประธาน                       
ในทีป่ระชุม 
 

30,000.- บาท 
ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 
 
โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครัง้                       
ทัง้นี ้ในกรณีมีเหตสุมควรอาจพิจารณา              
จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน                   
แต่ต้องไมเ่กิน 15 ครั้งต่อปี 

30,000.- บาท 
ได้รับเบี้ยประชุมเพิม่อีกร้อยละ 25 
 
โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครัง้                       
ทัง้นี้ ในกรณีมีเหตสุมควรอาจพิจารณา              
จ่ายเบี้ยประชมุได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน                   
แต่ต้องไมเ่กิน 15 ครั้งต่อป ี
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ข้อเสนอเพือ่พิจารณา อัตราเดมิ อัตราที่เสนอ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
     2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน คนละ 
 
 

 
 

30,000.- บาท 
เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รบั
ค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการ                 
ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสดัส่วน          
ของเดือน               

 
 

30,000.- บาท 
เดือนใดไม่มีการประชมุ คงให้ได้รบั
ค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการ                 
ในระหว่างเดือนใหค้ำนวณตามสดัส่วน          
ของเดือน               

                   ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิม่ขึ้นร้อยละ 25 ได้รับคา่ตอบแทนเพิม่ขึน้ร้อยละ 25 

    2.2 กรรมการ ทอท. ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                      
โดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ 

  

         ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท 
 

15,000.- บาท 
 

        ประธานในที่ประชุม ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 ได้รับเบี้ยประชุมเพิม่อีกร้อยละ 25 
   2.3 การจ่ายเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย - จ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชดุย่อย

เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม รวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครั้ง               
ต่อเดือน 
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้นบัรวม                  
เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย 

- จ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชดุย่อย
เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม รวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครั้ง               
ตอ่เดือน 
- ค่าตอบแทนเหมาจา่ยรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวม                  
เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย 

3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

ไม่เกิน 18,000,000.- บาท 
 

ไม่เกิน 18,000,000.- บาท 
 

4. กำหนดวงเงนิโบนสักรรมการ ทอท.  
สำหรับปีงบประมาณ 2563 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงนิปันผลจ่าย                       
โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหนง่ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี ้              
ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน                    
ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ จะได้รับเงินโบนัสสงูกว่า
กรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ 
ยกเว้น กรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่ซึง่เป็น 
หนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ทีไ่มม่สีทิธิ
ได้รับเงนิโบนัสกรรมการ   

งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. 
ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก                  
ทอท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้ผลประกอบการ
ลดลงเป็นอย่างมากไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท.                        
มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคลอ่ง              
ไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนา                   
ท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเจรญิเติบโต
ดา้นการขนส่งทางอากาศในอนาคต 

 ทั้งนี้ ไม่มสีิทธปิระโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน 
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 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่า คณะกรรมการกำหนด 
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                         
24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรยีบเทยีบอ้างอิงจากบรษิัท                                  
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธรุกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอ                              
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการกำหนด                        
ค่าตอบแทนเสนอ 
 การลงมติ    วาระนี้ต้องผา่นมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น                               
ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 33 
 วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัช ี

วัตถุประสงค์และเหตผุล  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561  
สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) โดยผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดินมีหนา้ที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หนว่ยงาน
ของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง ทอท. เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญตัิฯ 
ดังนั้น สตง. จึงทำหนา้ที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด 

สตง. ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผูส้อบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71  
แห่งพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กําหนดให้ สตง. หรอืผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงิน
ของหนว่ยงานของรัฐ ทอท. จึงไดด้ําเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงินประจาํปีงบประมาณ 2564 ตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                           
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด                  
เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 

สตง. ได้เห็นชอบให้บริษทั สำนกังาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทอท. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทีเ่สนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสียกับ ทอท. 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อยา่งใด และมีความอิสระเพยีงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแมว้่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แตง่ตั้ง                 
ผู้สอบบัญชจีากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปน็ผูส้อบบัญชขีอง ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชทีี่เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที ่
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 
2. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ 5872 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเปน็ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.  
 พร้อมทั้ง เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปงีบประมาณ 2564 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท                       
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 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มคีวามเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ                      
ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลอืกผู้สอบบัญชทีี่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และไดด้ำเนนิการเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว                 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรุง้นภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท์                  
จากบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกดั ซึ่งสำนักงานการตรวจเงนิแผน่ดินเห็นชอบ เปน็ผูส้อบบัญชีของ ทอท. ประจำปงีบประมาณ 2564               
และกำหนดค่าตอบแทนแกผู่้สอบบัญช ีเปน็เงนิ 5,700,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 
(บริษัท สำนักงาน อวีาย จำกัด) 

ปีงบประมาณ 2563 (บาท) 
(สตง.) 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี 5,700,000.- 7,425,000.- 
ค่าบรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

 การลงมติ  วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และ                               
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30 
  วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 
  ตามที่ ทอท. ได้เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาบรรจเุปน็วาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณา 
เลือกตั้งเปน็กรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th)  รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2563 นั้น ทอท. ขอเรียนว่า 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  หรอืเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ์ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมาย ทำหนา้ที่ดูแลให้การประชุมเป็นไป 
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลทีด่ีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี ้
   1.  กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะที่มสีิทธิเข้ารว่มประชุม 
   2.  องค์ประชุม 
   3.  ผู้ที่มีส่วนได้เสียไมไ่ด้ใชส้ิทธอิอกเสียงในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสีย 
   4.  วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกบัข้อบังคับของ ทอท./ประธาน                
ที่ประชมุแจง้ 
   5.  ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของ 
การลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถกูต้อง 

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563                       
และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปนัผลในวนัที่ 4 กุมภาพันธ ์2564 
 ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำป ี2563 ฉบับนี้  
พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.airportthai.co.th                             
ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรอืหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทา่นใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท.          
ชี้แจงในประเด็นที่เกีย่วข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหนา้ได้ที่  Email address: 
aotir@airportthai.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2535 6009 
 
 
 

http://www.airportthai.co.th/
http://www.airportthai.co.th….investor/
mailto:aotir@airportthai.co.th
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   จึงเรียนมาเพือ่กรุณาเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานทีด่ังกล่าวข้างต้น และเพือ่ให้การลงทะเบยีน                              

ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทอท. ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรอื                                    
ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉนัทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม                  
ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 

             ขอแสดงความนับถอื 
 
 
       (นายนิตินยั  ศิริสมรรถการ) 

    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกบัดูแลกิจการ 
โทรศัพท์   0 2535 5260 - 4, 0 2535 5282  
โทรสาร   0 2535 5189 
 
 


