
 
 
ท่ี ทอท. 18053/2562 
                                                                29 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562 แจ+งระเบียบวาระการประชุม และการจ1ายเงินป2นผล 
เรียน  กรรมการและผู+จัดการตลาดหลักทรัพย4แห1งประเทศไทย 
 

ด+วยคณะกรรมการบริษัท ท1าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได+มีมติในการประชุม 
ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันศุกร4ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห+องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7                                
อาคารสำนักงานใหญ1 กำหนดวันประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562 และระเบียบวาระการประชุม                  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กำหนดวนักำหนดรายชื่อผู+ถือหุ+น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข+าร1วมประชุมสามัญผู+ถือหุ+น 
ประจำป- 2562 และสิทธิในการรับเงินป2นผล ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562 ในวันศุกร4ท่ี 24 มกราคม 2563  
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร4พอร4ต เลขท่ี 999 หมู1 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562 ดังนี้ 
        วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 
   วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป- 2562 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู+ถือหุ+นรับทราบผลการดำเนินงาน     
ของ ทอท. ในรอบป- 2562 
  วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำป- 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2562 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู+ถือหุ+นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำป- 2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงผ1านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ1านการ
ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ1นดิน ซ่ึงเปPนผู+สอบบัญชีของ ทอท. แล+ว 
  วาระท่ี 4  พิจารณาจัดสรรเงินป2นผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป-บัญชี 2562 
  ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผู+ถือหุ+นพิจารณาอนุมัติการจ1าย 
เงินป2นผลประจำป- 2562 ในอัตราหุ+นละ 1.05 บาท คิดเปPนเงิน 14,999,985,000.- บาท หรือเท1ากับร+อยละ 60.16 
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในป-บัญชี 2562 
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  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู+ถือหุ+น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินป2นผล                            
ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 กำหนดจ1ายเงินป2นผลในวันท่ี 6 กุมภาพันธ4 2563 และให+รับเงินป2นผลภายใน 10 ป-                    
ท้ังนี้ สิทธิในการรับเงินป2นผลยังมีความไม1แน1นอน เนื่องจากต+องได+รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู+ถือหุ+นก1อน 
 วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

1. ข+อบังคับ ทอท. ข+อ 36 กำหนดให+ ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่ง                                   
เพ่ือดำเนินกิจการของบริษัทไม1น+อยกว1า 5 คน แต1ไม1เกิน 15 คน เลือกต้ังโดยท่ีประชุมผู+ถือหุ+น  

ข+อบังคับ ทอท. ข+อ 39 กำหนดให+ในการประชุมสามัญประจำป-ทุกครั้ง   
ให+กรรมการออกจากตำแหน1งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปPนอัตรา และกรรมการท่ีออกจากตำแหน1งนั้น                
อาจถูกเลือกเข+ามาดำรงตำแหน1งใหม1 

2. ในการประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562 มีกรรมการท่ีออกตามวาระ  
จำนวน 5 คน  ได+แก1 

(1) นายประสงค4  พูนธเนศ 
(2) นายมานิต  นิธิประทีป 
(3) นายมนัส  แจ1มเวหา 
(4) พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
(5) นายสราวุธ  เบญจกุล 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นชอบให+เสนอรายชื่อบุคคลตามข+อเสนอ 
ของคณะกรรมการสรรหา ต1อรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให+ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว1าด+วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และเม่ือได+รับความเห็นชอบแล+ว ให+เสนอต1อท่ีประชุมสามัญผู+ถือหุ+นประจำป- 2562
เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเปPนกรรมการแทนกรรมการท่ีพ+นจากตำแหน1งตามวาระ ดังนี้    

(1) นายประสงค4  พูนธเนศ 
(2) นายมานิต  นิธิประทีป 
(3) นายมนัส  แจ1มเวหา 
(4) พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
(5) นายสราวุธ  เบญจกุล 

  ท้ังนี้ กรรมการท่ีมีส1วนได+เสียในเรื่องนี้ ไม1ได+ออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระท่ี 6  พิจารณากำหนดค1าตอบแทนกรรมการ (ตัวอย1างสามัญ 59) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู+ถือหุ+นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ค1าตอบแทนกรรมการและค1าตอบแทนกรรมการชุดย1อยประจำป- 2563 ซ่ึงเปPนไปตามมติคณะรัฐมนตรี                       
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 และได+ผ1านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค1าตอบแทนแล+ว ดังนี้ 

1. ค1าตอบแทนกรรมการ ทอท.  
1.1 ค1าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000.- บาท  ประธานกรรมการ 

ได+รับค1าตอบแทน 2 เท1าของค1าตอบแทนกรรมการ หากเปPนกรรมการในระหว1างเดือนให+คำนวณตามสัดส1วน
ของเดือน          

1.2 ค1าเบ้ียประชุมต1อครั้งท่ีเข+าประชุม คนละ 30,000.- บาท ประธาน
กรรมการหรือประธานในท่ีประชุม ได+รับเบ้ียประชุมเพ่ิมอีกร+อยละ 25 โดยจ1ายเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครั้ง    
ท้ังนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ1ายเบ้ียประชุมได+เกินกว1า 1 ครั้งต1อเดือน แต1ต+องไม1เกิน 15 ครั้งต1อป- 

2. ค1าตอบแทนกรรมการชุดย1อย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

2.1.1 ค1าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท โดยเดือนใด                    
ไม1มีการประชุม คงให+ได+รับค1าตอบแทนด+วย และหากเปPนกรรมการในระหว1างเดือนให+คำนวณตามสัดส1วนของเดือน              

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได+รับค1าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร+อยละ 25 
2.2 กรรมการ ทอท. ท่ีได+รับแต1งต้ังโดยคณะกรรมการ ทอท. ให+เปPน 

กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู+ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย1อยอ่ืน ๆ          
2.2.1 ค1าเบ้ียประชุมต1อครั้งท่ีเข+าประชุม คนละ 15,000.- บาท  
2.2.2 ประธานในท่ีประชุม ได+รับเบ้ียประชุมเพ่ิมอีกร+อยละ 25 

2.3 การจ1ายเบ้ียประชุมกรรมการชุดย1อย  
- จ1ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย1อยเฉพาะกรรมการท่ีเข+าประชุม  

รวมกันแล+วไม1เกิน 2 คณะ คณะละไม1เกิน 1 ครั้งต1อเดือน 
- ค1าตอบแทนเหมาจ1ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ                   

ให+นับรวมเปPนการจ1ายค1าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย1อยด+วย 
3. กำหนดวงเงินค1าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำป-งบประมาณ 2563  

ไม1เกิน 18,000,000.- บาท  
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำป-งบประมาณ 2562 ไม1เกิน                        

ร+อยละ 0.50 ของเงินป2นผลจ1าย โดยคำนวณจ1ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน1งในป-งบประมาณ 2562                       
ท้ังนี้ ไม1เกิน 1,500,000.- บาทต1อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการฯ จะได+รับเงินโบนัสสูงกว1า
กรรมการฯ ร+อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว+นกรรมการผู+อำนวยการใหญ1 ซ่ึงเปPนหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.               
ท่ีไม1มีสิทธิได+รับเงินโบนัสกรรมการ  

ท้ังนี้ ไม1มีสิทธิประโยชน4อ่ืนๆ ให+แก1กรรมการ นอกจากค1าตอบแทน 
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  วาระท่ี 7  พิจารณาแต1งต้ังผู+สอบบัญชีและกำหนดค1าธรรมเนียมการสอบบัญชี                            
แก1ผู+สอบบัญชี 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู+ถือหุ+นพิจารณาแต1งต้ังสำนักงาน                     
การตรวจเงินแผ1นดิน (สตง.) เปPนผู+สอบบัญชีของ ทอท. ประจำป-งบประมาณ 2563 และกำหนดค1าสอบบัญชี                          
เปPนเงิน 7,425,000.- บาท ซ่ึงเปPนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดิน ว1าด+วยการจัดเก็บค1าธรรมเนียม              
การปฏิบัติงานด+านการตรวจสอบของ สตง. พ.ศ.2562 และได+ผ1านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล+ว 
  วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ+ามี)  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                             (นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 
                                                เลขานุการบริษัท 
                      ผู+มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
ฝZายเลขานุการองค4กรและกำกับดูแลกิจการ 
โทรศัพท4   0 2535 5180 
โทรสาร    0 2535 5189 


