






  

 
    วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปบญัชี 2564 
  วัตถปุระสงคและเหตุผล   นโยบายการจายเงินปนผลของ ทอท.กำหนดไววา “บริษัทจะจายเงินปนผล 
ไมต่ำกวารอยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัททีเ่หลือหลังหักสำรองตาง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและ                         
บรษิทัไดกำหนดไว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปนและความเหมาะสมอ่ืน ๆ  
ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัททีเ่ห็นสมควรใหจายเงนิปนผลนั้น ใหนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผถูือหุน  
เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบรษิทัมีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได แลวรายงานใหท่ีประชุม               
ผถูือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได               
และหามมิใหจายเงินปนผลในกรณีที่บริษทัยังมียอดขาดทุนสะสมอย”ู ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 6                      
เร่ือง เงินปนผลและเงนิสำรอง ขอ 68 และ ขอ 70    
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา เน่ืองจากสถานการณ                              
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดสงผลกระทบตอฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อยางรุนแรง                    
โดยในปบัญชี 2564 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 16,409.61 ลานบาท อีกทั้งสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงสงผลกระทบตอฐานะการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ ทอท.อยางตอเนื่อง                           
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผถูอืหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำปบัญชี 2564 
  การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหนุซึง่เขารวมประชมุและมีสิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับ ทอท. ขอ 30 
 วาระท่ี 5   พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วัตถปุระสงคและเหตุผล      

1.� ขอบงัคับ ทอท. ขอ 36 กำหนดวา “ใหบริษทัมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท  
มีจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินสิบหา (15) คน เลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการตามวรรคหนึง่ตองเปนกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน 
กรรมการท้ังหมดแตตองไมนอยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและขอบงัคับนี้กำหนด ท้ังนี้ กรรมการบริษัท    
อยางนอยหนึ่ง (1) คน ตองเปนผมีูความรูความสามารถในดานการบัญช ีและการเงิน 

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผถูือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนนิธุรกิจ รวมทั้ง    
จะตองระมัดระวงั และรกัษาผลประโยชนของบรษิทัและผถูอืหนุอยางดีท่ีสุด…” 

2.�ขอบังคับ ทอท. ขอ 39 กำหนดวา “ในการประชุมสามญัประจำปทกุคร้ัง ใหกรรมการออกจาก 
ตำแหนงตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการท่ีจะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปน                
สาม (3) สวนไมได กใ็หออกโดยจำนวนใกลท่ีสุดกบัสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและ                 
ปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทน้ัน ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปท่ีสามและปหลังตอไป  
ใหกรรมการคนท่ีอยใูนตำแหนงนานท่ีสดุนัน้เปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามา 
ดำรงตำแหนงใหมก็ได” 
 
 
 
 



  

 
3.� ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวน 

กรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบดวย  
รายชือ่กรรมการ ตำแหนง 

(1)� นายกฤชเทพ  สิมล ี กรรมการ 
(2)� นายวราห  ทองประสินธุ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการธรรมาภิบาล   
(3)�นางณัฐฏจารี  อนันตศิลป์      กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนด

คาตอบแทน 
(4)�นายพันธทอง  ลอยกุลนันท กรรมการ, กรรมการกำหนดคาตอบแทน 
(5)�นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท., 

กรรมการผูอำนวยการใหญ, กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

4.�ทอท.ไดเปดโอกาสใหผูถอืหนุเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการสรรหา 
พจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการสำหรบัการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 โดยไดประกาศในเว็บไซตของ ทอท.                     
รวมท้ังแจงผานทางระบบอเิล็กทรอนกิสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถงึวันที่                 
31 สิงหาคม 2564 แตไมมีผถูือหุนรายใดแจงความจำนงในเร่ืองดังกลาว   

5.�คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน ไดพิจารณา
กลั่นกรองถงึความเหมาะสมเพือ่ประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของ ทอท. ตามองคประกอบของคณะกรรมการ ทอท. 
ประกอบกบัคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรูท่ีจำเปน (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ ความเชีย่วชาญ วาระการดำรง
ตำแหนง รายชื่อบคุคลท่ีเหมาะสมจากบญัชรีายชือ่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) เห็นสมควรเสนอตอผถูือหุน 
เพือ่เลือกต้ังบคุคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ เน่ืองจากเปนผท่ีูมี
ความรคูวามสามารถ และประสบการณสงู สามารถบริหารงานของ ทอท.จนบรรลุผลสำเร็จและเปนประโยชนตอการ
ปฏิบติังานของ ทอท. ดังนี้ 

5.1�นายกฤชเทพ  สิมลี 
5.2�นายวราห  ทองประสินธุ  
5.3�นางณัฐฏจารี  อนันตศิลป์      
5.4�นายพันธทอง  ลอยกุลนันท 
5.5�นายนิตินัย  ศิรสิมรรถการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการไดพิจารณาการเสนอช่ือกรรมการเปนรายบคุคล                        
โดยกรรมการท่ีมสีวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในสวนท่ีตนเองมีสวนไดเสีย มีความเห็นวา     
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณากลัน่กรองและคัดเลอืกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท.                     
ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว โดย ทอท.ไดนำเสนอรายช่ือบคุคลดังกลาวตอคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง                 
กรรมการรัฐวสิาหกิจ เพ่ือพิจารณาคัดเลอืกตามแนวทางการแตงต้ังกรรมการรฐัวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี                            
 
 
 



  

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ประกอบกับพระราชบญัญัติ                      
การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา                          
ใหความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอตอท่ีประชมุผถูอืหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังบุคคลตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ                       
เปนกรรมการ ทอท. ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดใหความเห็นชอบรายชือ่บุคคลเพือ่เสนอแตงตั้งเปน
กรรมการในคณะกรรมการ ทอท.แลว ดังมีรายละเอยีดประวัติตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ ดังน้ี 

รายชือ่กรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1. นายกฤชเทพ  สิมลี กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
2. นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ กลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นางณัฐฏจารี  อนันตศิลป์      กรรมการอิสระ กลบัเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. นายพันธทอง  ลอยกลุนันท กรรมการ กลบัเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการ กลบัเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 โดยพิจารณาใหกรรมการลำดับท่ี 1, 2 และ 3 เปนกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลองกบันยิาม
กรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอสิระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกีย่วของ 
สำหรับกรรมการลำดับท่ี 2 แมระยะเวลาของการดำรงตำแหนงกรรมการอิสระท่ีผานมาเม่ือรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหนง
ตอไปหากไดรบัเลือกต้ังในครัง้นี้ จะเปนระยะเวลาท่ีตอเนื่องกันเกินกวา 9 ปก็ตาม แตเนื่องจากเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
สอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาสามารถใหความเห็นไดอยาง
เปนอิสระเกี่ยวกบัการดำเนินงานของ ทอท. และเปนไปตามหลกัเกณฑท่ีเกี่ยวของ อีกทัง้ไดใหขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการดำเนินงานของ ทอท.ไดเปนอยางดีมาโดยตลอด จึงเปนผท่ีูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหนงกรรมการอิสระตอไปได ท้ังนี ้นิยามกรรมการอสิระของ ทอท.มีรายละเอยีดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี 

การลงมต ิ  บคุคลซึ่งไดรบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ                       
เทาจำนวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรอืจะพงึเลอืกต้ังในครัง้นั้น ในกรณท่ีีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลอืกต้ังในครัง้นั้น ใหผูเปนประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง                 
เปนเสียงช้ีขาด ตามขอบงัคบั ทอท. ขอ 38 (3) 

วาระท่ี 6   พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ  
วัตถปุระสงคและเหตุผล   คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไดพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการ ทอท.  

และกรรมการชุดยอย ประจำป 2565 ตามหลักการที่กำหนดไวในมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 โดยคำนึงถงึ     
ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการ หลกัการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบัติท่ีบรษิัท                         
ในอุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู รวมท้ังพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ขอเสนอเพ่ือพิจารณา อตัราเดมิ อัตราท่ีเสนอ 

1. คาตอบแทนกรรมการ ทอท. 
    1.1 คาตอบแทนรายเดือน คนละ 
         ประธานกรรมการ 
 
 

 
35,000.- บาท 

2 เทาของคาตอบแทนกรรมการ 
หากเปนกรรมการในระหวางเดอืน                     
ใหคำนวณตามสัดสวนของเดือน 

 
35,000.- บาท 

2 เทาของคาตอบแทนกรรมการ 
หากเปนกรรมการในระหวางเดือน                     
ใหคำนวณตามสัดสวนของเดือน 

    1.2 คาเบ้ียประชุมตอครั้งท่ีเขาประชมุ คนละ 
         ประธานกรรมการหรือประธาน                       
ในทีป่ระชุม 
 
 
 
 

30,000.- บาท 
ไดรบัเบ้ียประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 
 
โดยจายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครัง้          
ท้ังนี ้ในกรณมีีเหตุสมควรอาจพิจารณา     
จายเบี้ยประชมุไดเกินกวา 1 ครัง้ตอเดือน                  
แตตองไมเกนิ 15 คร้ังตอป  

30,000.- บาท 
ไดรบัเบ้ียประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 
 
โดยจายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครัง้          
ท้ังนี้ ในกรณมีีเหตุสมควรอาจพิจารณา     
จายเบี้ยประชมุไดเกินกวา 1 ครัง้ตอเดือน      
แตตองไมเกิน 15 คร้ังตอป  

2. คาตอบแทนกรรมการชดุยอย 
     2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
          คาตอบแทนรายเดือน คนละ 
 
 
 
 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 

30,000.- บาท 
เดือนใดไมมีการประชมุ คงใหไดรับ
คาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการ                 
ในระหวางเดือนใหคำนวณตามสัดสวน        
ของเดือน    
ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึน้รอยละ 25      

 
 

30,000.- บาท 
เดือนใดไมมีการประชมุ คงใหไดรับ
คาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการ                 
ในระหวางเดือนใหคำนวณตามสัดสวน        
ของเดือน    

ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 25        
    2.2 กรรมการ ทอท.ท่ีไดรับแตงตั้ง                      
โดยคณะกรรมการ ทอท. ใหเปนกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือผูทำงานในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทำงานชุดยอยอื่น ๆ 

  

         คาเบ้ียประชุมตอครั้งท่ีเขาประชุม คนละ 15,000.- บาท 
 

15,000.- บาท 
 

        ประธานในท่ีประชุม ไดรบัเบ้ียประชุมเพ่ิมอกีรอยละ 25 ไดรับเบ้ียประชมุเพิ่มอกีรอยละ 25 
   2.3 การจายเบ้ียประชมุ กรรมการชุดยอย - จายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชดุยอย

เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชมุ รวมกันแลว 
ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้ง          
ตอเดือน 
- คาตอบแทนเหมาจายรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหนบัรวม          
เปนการจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอยดวย 

- จายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชดุยอย
เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชมุ รวมกันแลว 
ไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้ง          
ตอเดือน 
- คาตอบแทนเหมาจายรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหนบัรวม                
เปนการจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอยดวย 

 
 
 



  

  
ขอเสนอเพ่ือพิจารณา อตัราเดมิ อัตราท่ีเสนอ 

3. วงเงินคาตอบแทนของกรรมการ ทอท. 
ประจำปงบประมาณ 2565 

ไมเกิน 18,000,000.- บาท 
 

ไมเกิน 18,000,000.- บาท 

4. กำหนดวงเงินโบนสักรรมการ ทอท.  
สำหรับปงบประมาณ 2564 

งดการจายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. 
ประจำปงบประมาณ 2563 เนื่องจาก           
ทอท.ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำให               
ผลประกอบการลดลงเปนอยางมาก             
ไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว ประกอบกับ 
ทอท.มคีวามจำเปนตองสำรองสภาพคลอง  
ไวสำหรับการลงทุนในการพัฒนา                  
ทาอากาศยาน เพ่ือรองรับการเจรญิเติบโต
ดานการขนสงทางอากาศในอนาคต 

งดการจายเงินโบนัสกรรมการ ทอท.
ประจำปงบประมาณ 2564 เน่ืองจาก                  
ทอท.ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำให        
ผลประกอบการในปงบประมาณ 2564      
ของ ทอท.ขาดทุน 

 ท้ังน้ี ไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหแกกรรมการ นอกจากคาตอบแทนขางตน 
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.   คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา คณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทนไดพจิารณากล่ันกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี                         
24 เมษายน 2562 และคำนึงถงึความเหมาะสมในดานตาง ๆ อยางครบถวนแลว โดยเปรียบเทียบอางอิงจากบรษิัท                               
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกจิของ ทอท. จึงเหน็สมควรเสนอ                              
ท่ีประชุมผถูือหุนพิจารณาอนมัุติคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ตามที่คณะกรรมการกำหนด                        
คาตอบแทนเสนอ 
 การลงมต ิ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผถูอืหุน                             
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามขอบังคับ ทอท.ขอ 33 
 วาระท่ี 7   พจิารณาแตงต้ังผสูอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบญัช ี

วัตถปุระสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ.2561  
(พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฯ) สำนกังานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยผูวาการตรวจเงินแผนดินมีหนาที่และอำนาจ
ตรวจสอบรายงานการเงินที่หนวยงานของรัฐสงใหตามพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (พระราชบัญญัติ
วินัยการเงนิการคลังของรฐัฯ) ซึ่ง ทอท.เปนหนวยรบัตรวจตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังน้ัน สตง.จึงทำหนาท่ี
ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท.มาโดยตลอด 

สตง.ไดขอความรวมมือให ทอท.จัดหาบคุคลภายนอกเปนผสูอบบัญชีแทน สตง. ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 71  
แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัของรฐัฯ ที่กําหนดให สตง.หรือผูสอบบัญชท่ีี สตง.เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงิน
ของหนวยงานของรัฐ ทอท.จงึไดดําเนินการจัดหาผสูอบบัญชีสําหรับงบการเงนิประจําปงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกำหนด โดยไดพิจารณาคัดเลอืกผูสอบบัญชจีากบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจำป
งบประมาณ 2564 
 
 
 
 



  

 
ทอท.ไดดำเนินการจัดหาผูสอบบัญชีของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2565 โดยไดพจิารณาคัดเลือก                

ผูสอบบญัชีจากบริษัท สำนักงาน อวีาย จำกัด เปนผสูอบบัญชขีอง ทอท. ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบรอยแลว 
นอกจากนี้ ผสูอบบญัชีท่ีเสนอแตงต้ังไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับ ทอท. บรษิทัยอย ผูบริหาร ผถูือหุนรายใหญ   
หรือผูท่ีเกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตองบการเงิน   
ของ ทอท. ท้ังนี ้ถึงแมวาบริษัทยอยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผูสอบบญัชอ่ืีน คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลใหสามารถจัดทำ     
งบการเงินไดทันตามกำหนดระยะเวลา  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทีป่ระชมุผูถอืหุนพิจารณาอนมัุติใหแตงตัง้                 
ผสูอบบญัชจีากบรษิัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผสูอบบญัชขีอง ทอท. ประจำปงบประมาณ 2565 ตามรายชือ่ดังตอไปน้ี 

รายชือ่ผูสอบบญัชีท่ีเสนอแตงตัง้ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 
1.�นางสาวรงุนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 
2. นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท 5872 

 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ ทอท.  
 พรอมทั้ง เห็นควรกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบญัชีประจำปงบประมาณ 2565 เปนเงิน 5,700,000.- บาท                
ซึ่งเปนอัตราเดยีวกับปงบประมาณ 2564                       
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพจิารณาแลว มีความเห็นวา คณะกรรมการตรวจสอบ                     
ไดพิจารณากลัน่กรองและคัดเลือกผูสอบบัญชท่ีีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไดดำเนนิการเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว                 
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถือหนุพิจารณาแตงต้ังนางสาวรงุนภา  เลิศสุวรรณกลุ ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 3516 และ                              
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผสูอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึง สตง.เห็นชอบ                          
เปนผสูอบบัญชขีอง ทอท. ประจำปงบประมาณ 2565 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ                            
งบการเงินของ ทอท. และกำหนดคาตอบแทนแกผสูอบบัญชี เปนเงิน 5,700,000.- บาท โดยไมมีคาบริการอื่นนอกจาก                          
คาตอบแทนดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รายละเอียด ปงบประมาณ 2564 (บาท) 
(บริษัท สำนกังาน อีวาย จำกัด) 

ปงบประมาณ 2565 (บาท) 
(บริษัท สำนกังาน อีวาย จำกัด) 

คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 5,700,000.- 5,700,000.- 
คาบรกิารอืน่ ไมมี ไมมี 

 การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมติัดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหนุซึ่งเขารวมประชุม และ                               
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับ ทอท.ขอ 30 
  วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)  
 
  ตามท่ี ทอท.ไดเปดโอกาสใหผถูอืหนุเสนอเร่ืองเพ่ือใหคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชมุ 
สามัญผถูือหุนประจำป 2564 และเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการสรรหารบัการพิจารณา 
เลือกต้ังเปนกรรมการโดยไดประกาศในเว็บไซตของ ทอท. (www.airportthai.co.th)  รวมท้ังแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส            
ของ ตลท. ในระหวางวันที ่1 มิถนุายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 นั้น ทอท.ขอเรียนวา เม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาว                     
ไมมีผูถอืหนุเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชือ่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ              
 
 
 



  

 
ตามหลกัเกณฑของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท.จะเชิญผแูทนจากบรษิทัท่ีปรกึษากฎหมาย ทำหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยาง
โปรงใส ถกูตองตามกฎหมายและขอบงัคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดประชมุ       
ผถูอืหนุของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยดูแลตรวจสอบในเรือ่งตอไปนี ้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถอืหนุหรือผูรบัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
2. องคประชมุ 
3. ผท่ีูมีสวนไดเสียไมไดใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองที่ตนมีสวนไดเสยี 
4. วิธกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลองตรงกับขอบังคับของ ทอท./ประธานท่ีประชุมแจง 
5. ระบบการลงคะแนนและระบบการนับคะแนนของผูใหบริการระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                   

(E-Meeting) และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนใหถกูตอง 
ทอท.กำหนดวนักำหนดรายชื่อผถูอืหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถอืหนุประจำป 2564                       

ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 และไดเผยแพรหนงัสือเชิญประชุมสามัญผถูอืหุน ทอท. ประจำป 2564 ฉบบันี้ พรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวขอ การกำกบัดูแล
กจิการท่ีดี หรือหัวขอ Corporate Governance ท้ังนี ้หากผถูือหุนทานใดมีคำถามที่ตองการให ทอท.ชี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กบัระเบียบวาระการประชมุ สามารถจดัสงคำถามลวงหนาไดท่ี Email address: aotir@airportthai.co.th หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0 2535 6009 

   จึงเรียนมาเพ่ือกรณุาเขารวมประชมุตามวนัและเวลาดังกลาวขางตน ท้ังนี้ ทอท.ขอเรียนวา ทอท.ไดตระหนัก                      
และหวงใยตอสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผเูขารวมประชุมทุกทาน                       
ทอท.จึงไดจัดประชมุผถูือหุนในรปูแบบการประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) เพียงรปูแบบเดียวเทานั้น ดังนั้น                        
การลงทะเบียนเขารวมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด 
ทอท.จึงขอใหทานผูถือหนุ และ/หรือผรัูบมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กรุณาศึกษาเอกสาร                 
และหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนน                
ในการประชุมผถืูอหุน และรายละเอียดขัน้ตอนการเขารวมประชุมสามัญผถืูอหุนประจำป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

  อนึง่ หากผถืูอหุนไมสะดวกเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดังกลาว สามารถมอบฉันทะให                   
กรรมการอิสระของ ทอท.ทานใดทานหนึ่งตามที่ ทอท.กำหนด เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยลงลายมือช่ือ            
ในหนังสือมอบฉันทะ และสงหนังสือมอบฉันทะโดยใชซองไปรษณียตอบรับท่ีไดจัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับน้ี                 
ถึง ฝายเลขานุการองคกรและกำกับดูแลกิจการ บรษิทั ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตู ปณ. 3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211 
ภายในวันท่ี 18 มกราคม 2565 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารกอนวันประชุม   
 

             ขอแสดงความนับถอื 
 
 
       (นายนติินัย  ศิริสมรรถการ) 

    กรรมการผอูำนวยการใหญ 
ฝายเลขานุการองคกรและกำกับดูแลกจิการ 
โทรศัพท   0 2535 5261 - 4, 0 2535 5282     
โทรสาร  0 2535 5189 
 


