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ที่ TC-CP 001/2555 

 
  14  กมุภาพนัธ์  2555 
 
เร่ือง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2555 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา (เวลาประเทศสิงคโปร์) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ สแตมฟอร์ด (Swissôtel 
The Stamford, Singapore) 2 Stamford Road, มาริน่า เบย์, ประเทศสิงคโปร์ มีมตสิรุปได้ดงันี ้
 

1. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554 และอนุมัติงบดุล บัญชีก าไรขาดทุนและ      
งบกระแสเงินสดประจ าปี 2554 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

2. มีมติให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการงวดการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 ถงึ 31 ธนัวาคม 2554 
เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุจากการด าเนินงาน แม้วา่บริษัทยงัมีก าไรสะสมซึง่อาจจะ
น ามาจ่ายเงินปันผลได้ แตบ่ริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการลงทนุ จงึเห็นสมควรให้งดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปี 2554 โดยบริษัทจะน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตอ่ไป  

3. มีมติเสนอเพ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง ตามรายละเอียดดงันี ้
3.1 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีดงันี ้

3.1.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ ประธานคณะอนกุรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน ประธานคณะอนกุรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการอิสระ  

3.1.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3.1.3 รองศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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3.2 เห็นชอบมีมติน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ 
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหมอ่ีกวาระหนึง่ ดงันี ้
3.2.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ ประธานคณะอนกุรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะอนกุรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระ 

3.2.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

3.2.3 รองศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

4. เห็นชอบมีมติน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือขออนุมัติการก าหนดจ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทเป็น 9 คน และอนมุตัิการแตง่ตัง้เพ่ิมเติมอีก 1 คนคือ นายไชยยนัต์ พึง่เกียรติไพโรจน์ 

 
5. อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ซึง่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 
12 ล้านบาท โดยจะน าเสนอเข้าท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

6. เห็นชอบมีมติน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 
จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ดงัมีรายช่ือดงันี ้

 นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2826 

 นายวินิจ  ศิลามงคล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378 

 นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3731 

 นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4068 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
แทนได้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2555 ภายในวงเงิน 2.258 ล้าน
บาท 

ทัง้นี ้บริษัทจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
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7.  อนมุตัิเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
วิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 
ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 

30 มีนาคม 2554 
วาระท่ี 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 

2554 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ประจ าปี 2554  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นประจ าปี 2554 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2555 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 

2555 
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 (Record 
Date) ในวนัท่ีในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ใน
วนัท่ี 1 มีนาคม 2555  
 

8. รับทราบการตอ่สญัญาจ้างบ ารุงรักษาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อยกบับริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท 
ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

การเข้าท ารายการ: มกราคม 2555 
คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง: ผู้ จ้าง: บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (ITAS) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: ผู้ จ้างและผู้ รับจ้าง มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท ชิน  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นร้อย
ละ 41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
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ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: บริษัทและบริษัทย่อย ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SAP) 
ของ ITAS โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. บ ารุงรักษาและด าเนินการทางด้าน Hardware และ Software 
2. ใช้บริการในการปรึกษาและการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 
3. ดแูลระบบงาน Auto Budget ท่ีใช้ในการจดัตัง้งบประมาณ 
ประจ าปี 

ระยะเวลาในการว่าจ้าง: 1 มกราคม 2555 ถงึ 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
มูลค่ารวมของรายการ: ประมาณ 5.14 ล้านบาท 
ประเภทของรายการ: รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท

จดทะเบียนประเภทสนับสนุนนธุรกิจปกติของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่าของรายการเกินกว่าร้อยละ 
0.03 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน โดยขนาดของรายการ
ดังกล่าว บริษัทมีหน้าท่ีรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์) 

                 กรรมการ 
                     บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


