ที่ ทอท. 8966/2550
13 ธันวาคม 2550
เรื่อง กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 และแจงระเบียบวาระการประชุม
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยคณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดมีมติใน
คราวประชุมครั้งที่ 36/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมคณะกรรมการ
ทอท. ชั้น 7 อาคารสํานักงานใหญ กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 และระเบียบ
วาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2550 และสิทธิในการรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 4 มกราคม 2551 ตั้งแตเวลา
12.00 น. เปนตนไป จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จะแลวเสร็จ
2. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2551
เวลา 14.00 น. ณ หองจัดเลี้ยงอาคารสโมสรทาอากาศยาน ชั้น 2 สํานักงานใหญ ทอท.
3. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการ
ดําเนินงานของ ทอท. ในรอบป 2550
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ ทอท.สําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร ขาดทุน
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ ทอท. และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550
ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนเงิน 571,428,000 บาท หรือเทากับประมาณรอยละ 52.19 ของ
กําไรสุทธิ ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. โดย
กําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน 5 คน
ไดแก
(1) นายคัมภีร แกวเจริญ
(2) นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
(3) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(4) รองศาสตราจารย ดร. ตอตระกูล ยมนาค
(5) พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมา
บริหารกิจการเพื่อประโยชนของ ทอท.ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน และเสนอใหเลือกตั้ง
(1) นายคัมภีร แกวเจริญ
(2) นายถาวร พานิชพันธ
(3) นายสุพจน ทรัพยลอม
(4) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(5) นายไมตรี ศรีนราวัฒน
จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เปน
กรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนของ
กรรมการ ทอท. และกรรมการชุดยอย ประจําป 2551 โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และขอมูลการจายคาตอบแทนของรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปรียบเทียบแลว จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบ
แทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ
(1) คาตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-.บาท หากเปนกรรมการใน
ระหวางเดือนใหคํานวณตามสัดสวนของเดือน
(2) คาเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้งที่เขาประชุม หากเดือนใดมีการ
ประชุมเกิน 2 ครั้ง คงใหไดคาเบี้ยประชุมไมเกิน 2 ครั้ง
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือน
ใดไมมีการประชุม คงใหไดรับคาตอบแทนดวย และหากเปนกรรมการในระหวางเดือนใหคํานวณ
ตามสัดสวนของเดือน
2.2 กรรมการ ทอท.ที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ใหเปน
กรรมการ, อนุกรรมการ หรือผูทํางาน ในคณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานชุดยอย
อื่น ๆ ใหไดรับคาเบี้ยประชุมคนละ 10,000.-บาท/ครั้งที่เขาประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกวา
2 ครั้ง ใหไดรับคาเบี้ยประชุมไมเกิน 2 ครั้งตอคณะที่เขาประชุม
3 ประธานและรองประธานใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 และ 12.5
ตามลําดับ
4 กําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม
กําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ทอท. ประจําป
งบประมาณ 2551 ไมเกิน 15,000,000 บาท
5. เงินโบนัสกรรมการประจําป 2550
กรรมการไดรับเงินโบนัสในอัตราคนละ 216,000 บาท รวมเปนเงิน
3,048,775 บาท โดยคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง ทั้งนี้ ประธานและรองประธานได
รับโบนัสสูงกวากรรมการรอยละ 25 และ 12.5 ตามลําดับ และกรรมการผูอํานวยการใหญซึ่งเปน
หนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิไดรับเงินโบนัสกรรมการดวย
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน กําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของ ทอท. และคณะกรรมการตรวจสอบได
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พิจารณากลั่นกรองการกําหนดคาสอบบัญชีที่เหมาะสมแลว เห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณา แตงตั้ง
สตง. เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2551 ของ ทอท. และกําหนดคาสอบบัญชี เปนเงิน 2,250,000 บาท
ซึ่งเทากับอัตราคาสอบบัญชี ประจําป 2550
วาระที่ 8 กิจการอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการเปดเผยใหสาธารณชนทราบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
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