
 
 
ที่ ทอท. 18716/2562 
                         13 ธันวาคม 2562 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจำป) 2562 
เรียน   ท+านผู$ถือหุ$น บริษัท ท+าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
 
 ด$วยคณะกรรมการ บริษัท ท+าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  กำหนดให$จัดประชุมสามัญผู$ถือหุ$น 
ประจำป) 2562 ในวันศุกร6ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห$องสุวรรณภูมิ แกรนด6 บอลรูม โรงแรมโนโวเทล 
สุวรรณภูมิ แอร6พอร6ต เพื่อพิจารณาเร่ืองต+าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต+อไปนี ้
 วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ$งให$ที่ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป) 2562 
 วัตถุประสงค6และเหตุผล   รายงานผลการดำเนนิงานของ ทอท. ในรอบป) 2562 และข$อมูลสำคัญอ่ืน             
ที่ปรากฏอยู+ในรายงานประจำป) 2562 ที่ได$จัดส+งในรูปแบบ QR Code เพื่อให$ผู$ถือหุ$นดาวน6โหลดหนังสือในรูปแบบดิจทิัล                             
พร$อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้
  ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นสมควรให$ผู$ถือหุ$นรับทราบรายงาน                     
ผลการดำเนนิงานของ ทอท. ในรอบป) 2562 และข$อมูลสำคัญอ่ืน 
  การลงมติ  วาระนี้ไม+ต$องลงมติ  เนื่องจากเปIนการรายงานให$ผู$ถือหุ$นรับทราบ  

วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินประจำป) 2562 สิ้นสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
  วัตถุประสงค6และเหตุผล   งบการเงินประจำป) 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏ 
ในงบการเงินของรายงานประจำป) 2562 ได$ผ+านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ+านการตรวจสอบ                      
จากผู$สอบบัญชีแล$ว และได$จัดส+งงบการเงิน (ฉบับย+อ) ให$แก+ผู$ถือหุ$นพร$อมกับหนังสือเชิญประชมุคร้ังนี้  
  ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจำป) 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ+านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ                 
และผ+านการพิจารณาตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ+นดิน ซ่ึงเปIนผู$สอบบัญชีของ ทอท. แล$ว        
  การลงมติ  วาระนี้ต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซ่ึงเข$าร+วมประชุมและ                    
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับ ทอท. ข$อ 30 
    วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรเงินปMนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป)บัญชี 2562 
 วัตถุประสงค6และเหตุผล   นโยบายการจ+ายเงินปMนผลของ ทอท. กำหนดไว$ว+า “บริษัทจะจ+ายเงินปMนผล 
ไม+ต่ำกว+าร$อยละ 25 ของกำไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต+าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ                         
บริษัทได$กำหนดไว$ อย+างไรก็ตาม การจ+ายเงินปMนผลดังกล+าวจะข้ึนอยู+กับแผนการลงทุน ความจำเปIนและความเหมาะสมอ่ืน ๆ  
ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให$จ+ายเงินปMนผลนั้น ให$นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู$ถือหุ$น  
เว$นแต+เปIนการจ+ายเงินปMนผลระหว+างกาล ให$คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให$จ+ายเงินปMนผลได$ แล$วรายงาน                            
ให$ที่ประชุมผู$ถือหุ$นทราบในการประชุมคราวต+อไป” ซ่ึงเปIนไปตามข$อบังคับของบริษัท หมวด 6 เร่ือง เงินปMนผลและ 
เงินสำรอง ข$อ 68 และ ข$อ 70    
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 ผลการดำเนนิงานประจำป) 2562 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได$ของงบเฉพาะบริษทั จำนวน 
24,933,548,663.- บาท  ทอท. จึงพิจารณาจ+ายเงนิปMนผลให$แก+ผู$ถือหุ$น ซ่ึงมีจำนวน 14,285,700,000 หุ$น ในอัตรา                         
หุ$นละ 1.05 บาท รวมเปIนเงินทัง้สิ้น 14,999,985,000.- บาท หรือคิดเปIนร$อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน                      
เฉพาะบริษัท โดยมีข$อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ+ายเงินปMนผลในป)ที่ผ+านมา ดังนี ้

รายละเอียดการจายเงินป�นผล ป� 2562 ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559 ป� 2558 

1.  จำนวนหุ$น (ล$านหุ$น) 14,285.70 14,285.70 14,285.70   1,428.57   1,428.57 

2.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบรษัิท   
(ล$านบาท) 

24,933.55 25,089.91 20,599.64 19,523.29 18,696.54 

3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต+อหุ$น  
(บาท : หุ$น) 

1.75 1.76 1.44 13.67 13.09 

4.  เงินปMนผลจ+ายต+อหุ$น (บาท : หุ$น) 1.05 1.05 0.86 6.83 6.54 

5.  รวมเปIนเงินปMนผลจ+ายท้ังสิ้น  
(ล$านบาท) 

14,999.99 14,999.99 12,285.70 9,757.13 9,342.85 

6.  สัดส+วนการจ+ายเงินปMนผลต+อกำไรสุทธิ 
(ร$อยละ) 

60.16 59.78 59.64 49.98 49.97 

   (หมายเหตุ  เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ6 2560 ทอท. ได$ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค+าหุ$นที่ตราไว$                  
ของบริษัท จากหุ$นละ 10.- บาท จำนวน 1,428,570,000 หุ$น เปIนหุ$นละ 1.- บาท จำนวน 14,285,700,000 หุ$น)   
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณา 
อนุมัติการจ+ายเงินปMนผลประจำป) 2562 ในอัตราหุ$นละ 1.05 บาท คิดเปIนเงนิ 14,999,985,000.- บาท หรือเท+ากับร$อยละ 60.16 
ของกำไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะบริษทัในป)บัญชี 2562  
 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู$ถือหุ$น (Record Date) ที่มสีิทธิในการรับเงินปMนผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
โดยกำหนดจ+ายเงินปMนผลในวนัที่ 6 กุมภาพันธ6 2563 และให$รับเงินปMนผลภายใน 10 ป) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงนิปMนผล                             
ยังมีความไม+แน+นอน เนื่องจากต$องได$รับอนุมัติจากที่ประชุมผู$ถือหุ$นก+อน  
  การลงมติ  วาระนี้ต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซ่ึงเข$าร+วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับ ทอท. ข$อ 30 
 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค6และเหตุผล      

1. ข$อบังคับ ทอท. ข$อ 36 กำหนดว+า “ให$บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษทั  
มีจำนวนไม+น$อยกว+าห$า (5) คน แต+ไม+เกินสิบห$า (15) คน เลือกตั้งโดยทีป่ระชุมผู$ถือหุ$น 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต$องเปIนกรรมการอิสระอย+างน$อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดแต+ต$องไม+น$อยกว+าสาม (3) คน และกรรมการไม+น$อยกว+าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ต$องมีถ่ินที่อยู+ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต$องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข$อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัท    
อย+างน$อยหนึ่ง (1) คน ต$องเปIนผู$มีความรู$ความสามารถในด$านการบัญชี และการเงิน 

คณะกรรมการมีอำนาจหน$าที่ในการดำเนนิกิจการของบริษัทให$เปIนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค6  
ข$อบังคับ และมติของทีป่ระชุมผู$ถือหุ$น ด$วยความซ่ือสัตย6สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง    
จะต$องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน6ของบริษัทและผู$ถือหุ$นอย+างดีทีสุ่ด…” 
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2. ข$อบังคับ ทอท. ข$อ 39 กำหนดว+า “ในการประชุมสามัญประจำป)ทุกคร้ัง ให$กรรมการออกจาก 
ตำแหน+งตามวาระหนึง่ในสาม (1/3) เปIนอัตรา ถ$าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน+งตามวาระแบ+งออกให$ตรงเปIน                
สาม (3) ส+วนไม+ได$ ก็ให$ออกโดยจำนวนใกล$ที่สุดกับส+วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต$องออกจากตำแหน+งในป)แรกและ                 
ป)ที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ให$กรรมการจับสลากกันว+าผู$ใดจะออก ส+วนในป)ทีส่ามและป)หลังต+อไป  
ให$กรรมการคนที่อยู+ในตำแหน+งนานที่สุดนั้นเปIนผู$ออกจากตำแหน+ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข$ามา 
ดำรงตำแหน+งใหม+ก็ได$” 

3. ในการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจำป) 2562 มีกรรมการที่ต$องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวน 
กรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด$วย  

รายชื่อกรรมการ ตำแหน+ง 
(1) นายประสงค6  พนูธเนศ ประธานกรรมการ 
(2)  นายมานิต  นิธิประทีป กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหา 
(3)  นายมนัส  แจ+มเวหา กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง   
(4)  พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา   
(5)  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการอิสระ 

4. ทอท. ได$เป\ดโอกาสให$ผู$ถือหุ$นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให$คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาเลือกตั้งเปIนกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจำป) 2562 โดยได$ประกาศในเว็บไซต6ของ ทอท. รวมทัง้ 
แจ$งผ+านทางระบบอิเล็กทรอนิกส6ของตลาดหลักทรัพย6แห+งประเทศไทย ระหว+างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
แต+ไม+มีผู$ถือหุ$นรายใดแจ$งความจำนงในเร่ืองดังกล+าว   

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส+วนได$เสียไม+ได$ร+วมพิจารณาด$วย ได$พิจารณาถึงความเหมาะสม 
เพื่อประโยชน6สูงสดุต+อการดำเนนิงานของ ทอท. ตามองค6ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ 
ความรู$ที่จำเปIน (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ6 ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน+ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสม                   
จากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) เห็นสมควรเสนอต+อผู$ถือหุ$นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเปIนกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเปIนผู$ที่มีความรู$ความสามารถ และ
ประสบการณ6สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเปIนประโยชน6ต+อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี ้

(1) นายประสงค6  พนูธเนศ  
(2) นายมานิต  นิธิประทีป  
(3) นายมนัส  แจ+มเวหา  
(4) พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
(5) นายสราวุธ  เบญจกุล  

โดยพิจารณาให$กรรมการลำดับที่ (2), (3), (4) และ (5) เปIนกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
สอดคล$องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย6แห+งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให$ความเห็น                  
ได$อย+างเปIนอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของ ทอท. ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร$อมนี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส+วนได$เสียไม+ได$ร+วมพิจารณาด$วย 
มีความเห็นว+า คณะกรรมการสรรหาได$พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน6                
ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย+างครบถ$วนแล$ว  โดย ทอท. ได$นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล+าวต+อคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต+งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และเสนอต+อรัฐมนตรีว+าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว+าด$วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณา                 
ให$ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการเสนอต+อที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ   
เปIนกรรมการ ทอท. ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร$อมนี้  ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1. นายประสงค6  พูนธเนศ กรรมการ กลับเข$าดำรงตำแหน+งเปIนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. นายมานิต  นิธปิระทปี กรรมการอิสระ กลับเข$าดำรงตำแหน+งเปIนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3. นายมนัส  แจ+มเวหา กรรมการอิสระ กลับเข$าดำรงตำแหน+งเปIนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก กรรมการอิสระ กลับเข$าดำรงตำแหน+งเปIนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการอิสระ กลับเข$าดำรงตำแหน+งเปIนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ   บุคคลซ่ึงได$รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดบัลงมาเปIนผู$ได$รับการเลือกตั้งเปIนกรรมการ                       
เท+าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได$รับการเลือกตั้งในลำดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท+ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให$ผู$เปIนประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง                 
เปIนเสียงชี้ขาด ตามข$อบงัคับ ทอท. ข$อ 38 (3) 

วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค+าตอบแทนกรรมการ  
วัตถุประสงค6และเหตุผล   คณะกรรมการกำหนดค+าตอบแทนได$พิจารณากำหนดค+าตอบแทนของกรรมการ ทอท.  

และกรรมการชุดย+อย ประจำป) 2563 ตามหลักการที่กำหนดไว$ในมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคำนงึถึง     
ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน$าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติทีบ่ริษัท                                
ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช$อยู+ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข$อเสนอเพ่ือพิจารณา อัตราเดมิ  อัตราท่ีเสนอ  
1. ค+าตอบแทนกรรมการ ทอท. 
    1.1 ค+าตอบแทนรายเดือน คนละ 
         ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
35,000.- บาท 

รับเพ่ิมร$อยละ 25 
หากเปIนกรรมการในระหว+างเดือน                          
ให$คำนวณตามสดัส+วนของเดือน 

 
35,000.- บาท 

2 เท+าของค+าตอบแทนกรรมการ 
หากเปIนกรรมการในระหว+างเดือน                        
ให$คำนวณตามสดัส+วนของเดือน 

    1.2 ค+าเบ้ียประชุมต+อครั้งท่ีเข$าประชุม คนละ 
         ประธานกรรมการหรือประธาน                       
ในท่ีประชุม 
 

20,000.- บาท 
ประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 25  

  รองประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 12.5 
 

เฉพาะกรรมการท่ีเข$าประชุม 
จ+ายเบ้ียประชุมไม+เกิน 1 ครั้งต+อเดือน 

30,000.- บาท 
ประธานฯ ได$รับเบ้ียประชุมเพ่ิม                
อีกร$อยละ 25 
 
โดยจ+ายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครัง้                       
ท้ังน้ี ในกรณีมีเหตสุมควรอาจพิจารณา              
จ+ายเบ้ียประชุมได$เกินกว+า 1 ครั้งต+อเดือน                   
แต+ต$องไม+เกิน 15 ครั้งต+อป) 
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ข$อเสนอเพ่ือพิจารณา อัตราเดมิ  อัตราท่ีเสนอ  
2. ค+าตอบแทนกรรมการชุดย+อย 
     2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           2.1.1 ค+าตอบแทนรายเดอืน คนละ 
 
 

 
 

20,000.- บาท 
เดือนใดไม+มีการประชุม คงให$ได$รบั
ค+าตอบแทนด$วย หากเปIนกรรมการ                    
ในระหว+างเดือนให$คำนวณตามสดัส+วน                  
ของเดือน 

 
 

30,000.- บาท 
เดือนใดไม+มีการประชุม คงให$ได$รบั
ค+าตอบแทนด$วย และหากเปIนกรรมการ                 
ในระหว+างเดือนให$คำนวณตามสดัส+วน          
ของเดือน               

                   ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 25  
  รองประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 12.5 
 

ประธานฯ ได$รับค+าตอบแทนเพ่ิมข้ึน               
ร$อยละ 25 

           2.1.2 ค+าเบ้ียประชุมต+อครั้ง                         
ท่ีเข$าประชุม คนละ 

5,000.- บาท  
 

เฉพาะกรรมการท่ีเข$าประชุม                         
จ+ายเบ้ียประชุม ไม+เกิน 1 ครั้งต+อเดือน 

- 

    2.2 กรรมการ ทอท. ท่ีได$รับแต+งตั้ง                      
โดยคณะกรรมการ ทอท. ให$เปIนกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือผู$ทำงานในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย+อยอ่ืน ๆ 

  

         ค+าเบ้ียประชุมต+อครั้งท่ีเข$าประชุม              
คนละ 

15,000.- บาท 
 

15,000.- บาท 
 

        ประธานในท่ีประชุม ประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 25  
รองประธานฯ ได$รับเพ่ิมอีกร$อยละ 12.5 

ประธานฯ ได$รับเบ้ียประชุมเพ่ิม                 
อีกร$อยละ 25 

   2.3 การจ+ายเบ้ียประชุม กรรมการชุดย+อย เฉพาะกรรมการท่ีเข$าประชุม ให$ได$รับ     
เบ้ียประชุม รวมท้ังสิ้นไม+เกินเดือนละ      
30,000.- บาทต+อคน ท้ังน้ี ไม+รวม
ค+าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร 

- จ+ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย+อย
เฉพาะกรรมการท่ีเข$าประชุม รวมกันแล$ว 
ไม+เกิน 2 คณะ คณะละไม+เกิน 1 ครั้ง               
ต+อเดือน 
- ค+าตอบแทนเหมาจ+ายรายเดือนของ
คณะกรรมการตรวจสอบให$นับรวม                 
เปIนการจ+ายค+าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ชุดย+อยด$วย 

3. วงเงินค+าตอบแทนของกรรมการ ทอท. 
ประจำป)งบประมาณ 2563 

ไม+เกิน 18,000,000.- บาท 
 

ไม+เกิน 18,000,000.- บาท 
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ข$อเสนอเพ่ือพิจารณา อัตราเดมิ  อัตราท่ีเสนอ  
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.  
สำหรับป)งบประมาณ 2562 

ไม+เกินร$อยละ 0.50 ของเงินปMนผลจ+าย       
โดยคำนวณจ+ายตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหน+งในป)งบประมาณ 2561 ท้ังน้ี               
ไม+เกิน 1,500,000.- บาทต+อคน                    
ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการได$รับเงินโบนัสสูงกว+ากรรมการ
ร$อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว$น 
กรรมการผู$อำนวยการใหญ+  ซ่ึงเปIนหน่ึงใน
คณะกรรมการ ทอท. ไม+มสีิทธิได$รบัเงิน
โบนัสกรรมการ   

ไม+เกินร$อยละ 0.50 ของเงินปMนผลจ+าย       
โดยคำนวณจ+ายตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหน+งในป)งบประมาณ 2562 ท้ังน้ี               
ไม+เกิน 1,500,000.- บาทต+อคน                    
ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ จะได$รับเงินโบนัสสูงกว+า
กรรมการ ร$อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ 
ยกเว$น กรรมการผู$อำนวยการใหญ+ซ่ึงเปIน 
หน่ึงในคณะกรรมการ ทอท. ท่ีไม+มีสิทธิ
ได$รับเงินโบนัสกรรมการ   

 ทั้งนี้ ไม+มสีิทธปิระโยชน6อ่ืนๆ ให$แก+กรรมการ นอกจากค+าตอบแทน 
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.   คณะกรรมการพิจารณาแล$วมีความเห็นว+า คณะกรรมการกำหนด 
ค+าตอบแทนได$พิจารณากลัน่กรองค+าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย+อย เปIนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่                         
24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงความเหมาะสมในด$านต+าง ๆ อย+างครบถ$วนแล$ว โดยเปรียบเทยีบอ$างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณา
อนุมัติค+าตอบแทนกรรมการและค+าตอบแทนกรรมการชุดย+อย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค+าตอบแทนเสนอ 
 การลงมติ    วาระนี้ต$องผ+านมตอินุมัติด$วยคะแนนเสียงไม+น$อยกว+าสองในสาม (2/3) ของผู$ถือหุ$น                             
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับ ทอท. ข$อ 33 
 วาระที่ 7   พิจารณาแต+งตั้งผู$สอบบัญชีและกำหนดค+าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก+ผู$สอบบัญช ี 
 วัตถุประสงค6และเหตุผล   ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด$วยการตรวจเงินแผ+นดนิ พ.ศ.2561               
สำนักงานการตรวจเงินแผ+นดิน (สตง.) โดยผู$ว+าการตรวจเงินแผ+นดินมีหน$าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน+วยงาน                     
ของรัฐส+งให$ตามกฎหมายว+าด$วยวินัยการเงินการคลงัของรัฐ ซ่ึง ทอท.เปIนหน+วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังนั้น สตง.                       
จึงทำหน$าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ซ่ึง สตง. เปIนหน+วยงานที่มีความน+าเชื่อถือ มีผลงานดี                                  
มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู$ความสามารถ ไม+มีความสัมพันธ6และไม+มีส+วนได$เสียกับ ทอท./บริษัทย+อย/ผู$บริหาร/ผู$ถือหุ$นรายใหญ+                     
หรือผู$ที่เก่ียวข$องกับบุคคลดังกล+าว ทั้งนี้ บริษัทย+อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู$สอบบัญชีอ่ืนเนื่องจากไม+เข$าหลักเกณฑ6                          
หน+วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ  
 คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล$วเห็นสมควรเสนอให$ที่ประชุม                  
ผู$ถือหุ$นพิจารณาอนุมัติให$แต+งตัง้ สตง. เปIนผู$สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควรกำหนดค+าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก+ผู$สอบบญัชี 
ประจำป)งบประมาณ 2563 เปIนเงิน 7,425,000.- บาท โดยปรับเพิ่มข้ึนจากป)งบประมาณ 2562 เปIนเงิน 3,275,000.- บาท               
ซ่ึงเปIนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ+นดนิ ว+าด$วยการจัดเก็บค+าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด$านการตรวจสอบของ สตง.                 
พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ไม+มีการจ+ายค+าใช$จ+ายอ่ืน เช+น ค+าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค+าใช$จ+ายเดนิทางของเจ$าหน$าที่ สตง. เพื่อไป                       
ตรวจสอบด$านบัญชี และการเงิน ณ ท+าอากาศยานภูมิภาค เปIนต$น 
 ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.  คณะกรรมการพิจารณาแล$ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณา                   
แต+งตั้ง สตง. เปIนผู$สอบบัญชี ประจำป)งบประมาณ 2563 ของ ทอท. และกำหนดค+าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก+ผู$สอบบัญชี                         
เปIนเงิน 7,425,000.- บาท  
 การลงมติ  วาระนี้ต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซ่ึงเข$าร+วมประชุม และมีสิทธ ิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับ ทอท. ข$อ 30 
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  วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ$ามี)  
 
  ตามที่ ทอท. ได$เป\ดโอกาสให$ผู$ถือหุ$นเสนอเร่ืองเพื่อให$คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาบรรจุเปIนวาระการประชุม 
สามัญผู$ถือหุ$นประจำป) 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให$คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณา 
เลือกตั้งเปIนกรรมการโดยได$ประกาศในเว็บไซต6ของ ทอท. (www.airportthai.co.th)  รวมทั้งแจ$งผ+านทางระบบอิเล็กทรอนิกส6               
ของตลาดหลักทรัพย6แห+งประเทศไทย ในระหว+างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น ทอท. ขอเรียนว+า 
ไม+มีผู$ถือหุ$นเสนอวาระการประชุม  หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปIนกรรมการ 
ตามหลักเกณฑ6ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. จะเชิญผู$แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน$าที่ดูแลให$การประชุมเปIนไป 
อย+างโปร+งใส ถูกต$องตามกฎหมายและข$อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลทีด่ีเพื่อให$เปIนไปตามหลักเกณฑ6 
การจัดประชุมผู$ถือหุ$นของสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย6และตลาดหลักทรัพย6 โดยดูแลตรวจสอบในเร่ืองต+อไปนี ้
   1.  กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู$ถือหุ$นหรือผู$รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข$าร+วมประชุม 
   2.  องค6ประชุม 
   3.  ผู$ที่มีส+วนได$เสียไม+ได$ใช$สิทธอิอกเสียงในเร่ืองที่ตนมีส+วนได$เสีย 
   4.  วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคล$องตรงกับข$อบังคับของ ทอท./ประธาน                
ที่ประชุมแจ$ง 
   5.  ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู$ถือหุ$นที่เข$าประชุม  และตรวจสอบผลของมติและผลของ 
การลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให$ถูกต$อง 

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู$ถือหุ$น (Record Date) ที่มีสิทธิเข$าร+วมประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจำป) 2562                       
และสิทธิในการรับเงินปMนผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562  และกำหนดจ+ายเงนิปMนผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ6 2563 
 ทอท. ได$เผยแพร+หนังสือเชิญประชุมสามัญผู$ถือหุ$น บริษัท ท+าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำป) 2562 ฉบับนี้  
พร$อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร6มหนังสือมอบฉันทะไว$ในเว็บไซต6ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข$อ        
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข$อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู$ถือหุ$นท+านใดมีคำถามที่ต$องการให$ ทอท. ชี้แจง                       
ในประเด็นที่เก่ียวข$องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส+งคำถามล+วงหน$าได$ที่  Email address: aotir@airportthai.co.th  
หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2535 6009 

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข$าร+วมประชุมตามวนั เวลาและสถานทีด่ังกล+าวข$างต$น และเพื่อให$การลงทะเบียน                         
ในการเข$าประชุมผู$ถือหุ$นเปIนไปด$วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ทอท. ขอความร+วมมือให$ท+านผู$ถือหุ$น และ/หรือ                                    
ผู$รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข$าร+วมประชุมไปแสดงต+อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม                  
ได$ตั้งแต+เวลา 12.00 น. เปIนต$นไป 

 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายนิตินยั  ศิริสมรรถการ) 

     กรรมการผู$อำนวยการใหญ+ 
ฝtายเลขานุการองค6กรและกำกับดูแลกิจการ 
โทรศัพท6   0 2535 5180, 0 2535 5260, 0 2535 5261, 0 2535 5282  
โทรสาร   0 2535 5189 


