ตรวจสอบจากส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์รวม
256,665 ล้านบาท
หนี้สินรวม
244,899 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
11,766 ล้านบาท
รายได้รวม
188,954 ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(11,035) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ
(12,017) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิต่อหุน้
(5.52) บาท/หุน้
รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษทั ในหัวข้องบการเงินหน้า 166
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กาหนดให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผล
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ก่อนหักผลกาไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศจาก
งบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
เนื่ องจาก ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กาหนดให้การ
จ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ต้องจ่ายจากกาไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสมจานวน 19,383 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562ได้
ความเห็ นของคณะกรรมการฯ: เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ ยประชุม ของกรรมการสาหรับช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้
(1) อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนด ดังนี้
1.1 ให้กรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็ นประจาทุก
เดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
1.2 ในกรณี กรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ งโดยบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานอื่นของ
บริ ษทั ฯ ให้กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000
บาทต่อครั้ง
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1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เท่ ากับเบี้ ยประชุ มกรรมการบริ ษ ัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รั บค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการ
ตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดื อนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มี มติ ไ ม่เ สนอเรื่ อง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ด้า นบัตรโดยสาร สาหรั บ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว เป็ นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
(2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
2.1 กรณี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมดังนี้
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน :ตามอัตราที่ผถู ้ ือหุ ้นกาหนด โดยให้ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนเป็ น 2 เท่าของกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั ฯ ดารง
ตาแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2.1.2 เบี้ยประชุม :ตามอัตราที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนด โดยจ่ายเป็ นรายครั้งเฉพาะกรรมการ
ที่มาประชุมโดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ในการจ่ า ยเบี้ ยประชุ ม ให้ ป ระธานกรรมการบริ ษ ัท ฯได้รั บ เบี้ ยประชุ ม สู ง กว่ า
กรรมการในอัตราร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับภาระภาษีเงินได้เอง
2.2 กรณี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานอื่ น ที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ได้รับเบี้ ยประชุมเป็ นรายครั้ง เฉพาะ
กรรมการที่ ม าประชุ ม ทั้ง นี้ ให้ ก รรมการบริ ษ ัท ฯได้รั บเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการชุ ดย่อ ย/คณะอนุ ก รรมการ/
คณะทางานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
ความเห็ นของคณะกรรมการฯ: เห็ นว่าที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่ จะอนุ มตั ิหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนและเบี้ ยประชุ มกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอตาม
รายละเอียดข้างต้น
ทั้งนี้ ภายหลังบริ ษทั ฯ ได้พน้ สภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจแล้ว การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และการจ่ายเบี้ยประชุมจะเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษทั ฯ เดิมเป็ นรัฐวิสาหกิ จ มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (สตง.)
เป็ นผูส้ อบบัญชี ตามกฎหมายมาโดยตลอด สาหรั บการตรวจสอบรายงานทางการเงิ นประจาปี 2563 สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 ซึ่ งกาหนดให้
สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นหรื อผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นเห็ นชอบตรวจสอบรายงานทาง
การเงิ นของหน่ วยงานของรัฐได้ สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นจึ งขอความร่ วมมือให้หน่ วยงานของรั ฐที่ มีความ
พร้อมทางด้านการบริ หาร การเงิน และการควบคุมภายในที่ดีจดั หาบุคคลภายนอกเป็ นผูส้ อบบัญชีแทนสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินโดยขอให้บริ ษทั ฯ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ที่จะได้รับแต่งตั้งนั้นต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นให้ความ
เห็ นชอบตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลังของรั ฐ พ.ศ. 2561 และให้ดาเนิ นการตามระเบี ยบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณา
ผลการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตามที่บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจัดหา ภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิ นก าหนดโดยเห็ น ชอบเพื่อ นาเสนอที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ให้ความเห็ น ชอบ และขออนุ ม ัติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ดังนี้
1. อนุ มตั ิ แต่งตั้งให้บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิ นปี 2563 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายชื่ อผูส้ อบบัญชี ได้แก่ (1) ดร.ศุภมิ ตร เตชะมนตรี กุล
ทะเบี ยนเลขที่ 3356 หรื อ (2) นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ทะเบี ยนเลขที่ 4067 หรื อ (3) นายนันทวัฒน์ สาราญหันต์
ทะเบียนเลขที่ 7731
2. อนุ ม ัติ ค่ าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็ นเงิ นรวมทั้งสิ้ น 12,200,000.00 บาท
ประกอบด้วยค่ าตรวจสอบงบการเงิ นประจาปี 6,254,000 บาท ค่ าสอบทานงบการเงิ น 3ไตรมาส 4,920,000 บาท
และค่าตรวจสอบและจัดทารายงานงบกาไรขาดทุ นเพื่อนาส่ งสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น เป็ นเงิ น
1,026,000 บาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ ลงต่ากว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ส่ งผลต่อการหลุดพ้นจากสภาพการเป็ น
รัฐวิสาหกิ จตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องนั้น ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
จัดหา
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และอนุมตั ิค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตาแหน่ง
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง จดทะเบียน
บริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
โดยในปี นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ดังนี้
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริ น
2. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริ ญ
5. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ นว่า มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อรั บการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และทางหนังสื อพิมพ์ข่าวหุน้ รายวัน วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 และหนังสื อพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 3-5 ตุลาคม และได้มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ
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ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เนื่ องจากความ
เชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ไม่สอดคล้องกับ Skill Matrix ตามความต้องการของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) จึงได้ดาเนิ นการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิ จ
พ.ศ. 2557 และมี มติ ให้เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563
แต่งตั้งกรรมการจานวน 5 คน ดังนี้
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริ น
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริ ญ
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 23 และข้อ 26
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 23
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิ นการ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอแก้ไข
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 ดังนี้
ข้ อบังคับบริษัทฯ เดิม “ข้อ 23. ให้ค ณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดชื่ อของกรรมการผูม้ ี อ านาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั โดยกรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษทั นั้น
จะต้ องเป็ นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
หรื อกรรมการสามคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
ข้ อบังคับบริษัทฯ ใหม่ “ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั นั้น จะต้ องเป็ น
กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 26
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อเพิ่มช่องทางและทางเลือกในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รวมทั้งทาให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 26 ดังนี้
ข้ อบังคับบริษัทฯ เดิม “ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ เป็ นผูก้ าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่ งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกาหนดเป็ น
อย่างอื่ นนอกเหนื อไปจากท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัดอื่ นทัว่ ราชอาณาจักร หาก
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานที่ ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่
ตั้งสานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม ”
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