
หลักเกณฑ�การให�สิทธิแก�ผู�ถือหุ�นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป*นกรรมการ 
เป*นการล�วงหน�า ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป- 2562 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ข�อ 1. เจตนารมณ� 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได�กําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจนและโปร�งใส 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างเป+นรูปธรรมในการให�ผู�ถือหุ�นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป+นกรรมการเป+นการล�วงหน�า เพ่ือแสดงให�เห็นถึงการปฏิบัติต�อ 
ผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน ซ่ึงจะช�วยกลั่นกรองให�ได�ระเบียบวาระท่ีจะเป+นประโยชน�ต�อบริษัทอย�างแท�จริง 
และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 
ข�อ 2.  นิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป; 2562 ของ 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ข�อ 3.  คุณสมบัติของผู�ถือหุ�น 

ผู�ถือหุ�นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข�ารับการพิจารณาเลือกต้ัง 
เป+นกรรมการของบริษัท ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 เป+นผู�ถือหุ�นของบริษัท ในวันท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข�ารับ 
การพิจารณาเลือกต้ังเป+นกรรมการ และในวันกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิในการประชุม 
สามัญผู�ถือหุ�นในป;นั้น  

3.2 มีสัดส�วนการถือหุ�นข้ันตํ่าไม�น�อยกว�า 100,000 หุ�น โดยอาจเป+นผู�ถือหุ�นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได�  
ข�อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจะเป+นผู�พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู�ถือหุ�นเสนอ ซ่ึงจะต�อง 
ไม�มีลักษณะดังนี้ 

       (1) เรื่องท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ.2535  
     (2) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข�อบังคับ กฎและระเบียบต�าง ๆ ของหน�วยงานราชการ หรือ 

หน�วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท หรือไม�เป+นไปตามวัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น การกํากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษัท 

     (3) เรื่องท่ีเป+นไปเพ่ือผลประโยชน�ของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
     (4) เรื่องท่ีเป+นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว�นแต�เป+นกรณีท่ีก�อให�เกิดความเสียหาย 

อย�างมีนัยสําคัญต�อผู�ถือหุ�นโดยรวม 
     (5) เรื่องท่ีบริษัทได�ดําเนินการแล�ว 
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     (6) เรื่องท่ีผู�ถือหุ�นให�ข�อมูลไม�ครบถ�วน หรือไม�ถูกต�อง หรือไม�สามารถติดต�อได� หรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� 
ท่ีบริษัทกําหนด  

     (7) เรื่องท่ีเสนอโดยผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามข�อ 3 
     (8) เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�าไม�มีความจําเป+นต�องบรรจุเป+นวาระการประชุม 

ข�อ 5.  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป*นกรรมการ 
คณะกรรมการจะเป+นผู�พิจารณาบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เข�ารับการพิจารณาดํารงตําแหน�งกรรมการ 

บริษัท ซ่ึงต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามดังนี้ 
       (1) มีอายุไม�เกิน 65 ป;บริบูรณ� 

(2) มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หลักการกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน และข�อบังคับ ทอท. 

       (3) มีความรู� ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน�และเหมาะสม 
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท ได�แก� ด�านการบิน ด�านกฎหมาย ด�านบัญชีและการเงิน หรือเป+นผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาอ่ืน 
ท่ีเป+นประโยชน�ต�อธุรกิจของบริษัท สามารถทุ�มเทอุทิศเวลาได�อย�างเต็มท่ี สามารถเข�าประชุมคณะกรรมการ 
อย�างสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป+นการล�วงหน�าก�อนการประชุมเป+นอย�างดี มีส�วนร�วมท่ีสร�างสรรค�ในการประชุม 
มีความตรงไปตรงมา มีความกล�าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และมีประวัติการทํางานและจริยธรรม 
ท่ีดีงามและได�รับการยอมรับจากสังคม   

       (4) ดํารงตําแหน�งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป+นผู�ถือหุ�นอยู�ไม�เกิน 3 แห�ง 
     (5) ดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) ได�ไม�เกิน 

3 แห�ง 
              ท้ังนี้ การดํารงตําแหน�งกรรมการตามความในข�อ (4) และ (5) รวมกันแล�วต�องไม�เกิน 5 แห�ง  
ข�อ 6.  ข้ันตอน / วิธีการพิจารณา 

6.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
     (1) ต�องเสนอโดยผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อ 3 
     (2) ต�องจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมต�อคณะกรรมการ โดยใช� “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ 

เป+นวาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป; 2562” (แบบ ก) พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องอย�างครบถ�วน 
และสมบูรณ� 

     (3) ในเบ้ืองต�น เลขานุการบริษัทจะเป+นผู�รวบรวม/กลั่นกรองข�อมูลตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดและ 
ดําเนินการตามข้ันตอนของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�อนเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�อไป 

     (4) เรื่องท่ีผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป+นวาระการประชุมในหนังสือ 
เชิญประชุมผู�ถือหุ�นพร�อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับเรื่องท่ีไม�ผ�านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทจะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบพร�อมชี้แจงเหตุผลต�อไป 
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6.2 การเสนอชื่อกรรมการ 
     (1) ต�องเสนอโดยผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อ 3 
      (2) ต�องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป+นกรรมการต�อคณะกรรมการ 

โดยใช� “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป+นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป;  
2562” (แบบ ข) และ “แบบข�อมูลของบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ” (แบบ ค)  
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  

- หลักฐานการถือหุ�นตามหลักเกณฑ� ได�แก� หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย� หรือ หลักฐานอ่ืน 
จากบริษัทศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลท. 

- หลักฐานการให�ความยินยอมของบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อ  
- เอกสารประกอบการพิจารณาด�านคุณสมบัติ ได�แก� การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคล 

ท่ีได�รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป+นประโยชน�ต�อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ�ามี) 
      (3) ในเบ้ืองต�น เลขานุการบริษัทจะเป+นผู�พิจารณาความถูกต�อง ครบถ�วนของข�อมูล และคุณสมบัติ 

ของบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อเป+นกรรมการ และดําเนินการตามข้ันตอนของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�อนเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�อไป  
                    (4) คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาต�อคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 
การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ข�อ 12 ต�อไป  
               (5) บุคคลท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ คนร. จะได�รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระ 
การประชุม พร�อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ�ามี) 
                    (6) บุคคลท่ีไม�ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือ คนร. ทอท.จะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบ 
พร�อมชี้แจงเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการทันทีหรือในวันทําการถัดไป ผ�านช�องทางเผยแพร�ของ ตลท.  
เว็บไซต�ของบริษัท และแจ�งท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอีกครั้งในวันประชุมผู�ถือหุ�น  
ข�อ 7. ช�องทางการรับเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นเสนอ 

ส�งต�นฉบับของแบบ ก แบบ ข และแบบ ค พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทกําหนดให�ถึงบริษัท  
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เพ่ือให�คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยส�งไปท่ี  

เลขานุการบริษัท 
ฝ@ายกิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการ  
บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ตู� ปณ. 3 ปณฝ. ดอนเมือง กรุงเทพ 10211 

ท้ังนี้ สามารถส�งอย�างไม�เป+นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0 2535 5540 หรือ Email Address: 
goodgovernance@airportthai.co.th ก�อนก็ได�  

หากมีข�อสงสัยประการใด สามารถติดต�อสอบถามได�ท่ี ส�วนกํากับบริษัทจดทะเบียนและกํากับดูแลกิจการ  
ฝfายกิจการเพ่ือสังคมและกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท� 0 2535 5709, 0 2535 5538 และ 0 2535 5539 


