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ที่ TC-CP 007/2555 

 
  30  มีนาคม  2555 

 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือในวัน
พฤหัสบดีที ่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีมติสรุปได้
ดังนี้ 
 
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   652,078,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง                     5,000 เสียง   

 
2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2554 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย    652,408,376 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง                    11,800 เสียง  
 

3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวดการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 
ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นเงิน 475.99 ล้านบาท บริษัท
จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และบริษัทยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจของ
บริษัท และยังมีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง  
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  652,362,277 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9920 
ไม่เห็นด้วย           52,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0079    
งดออกเสียง                   5,900 เสียง  

  
4. อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี จ ากัด ดังมีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้ 
4.1  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่  2826    
4.2 นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่   3378  
4.3  นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่  3731  
4.4  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่   4068 
โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ
บริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 
2,258,000 บาท  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  651,323,877 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8326 
ไม่เห็นด้วย      1,091,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1673 
งดออกเสียง                  5,900 เสียง  

 
5. อนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2555 ตามรายละเอียดดังนี้  

5.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 
5.1.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
5.1.2 ศาสตราจารย์หริัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
5.1.3 รองศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
5.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา ดังนี้ 
5.2.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



 

หน้า 3 จาก 5 

เห็นด้วย  652,291,177 เสียง       คิดเปน็ร้อยละ 99.9843 
ไม่เห็นด้วย     102,000 เสียง      คิดเปน็รอ้ยละ 0.0156 
งดออกเสียง           35,500 เสยีง       

 
5.2.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศร ีกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  652,392,577 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 99.9984 
ไม่เห็นด้วย             10,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0015 
งดออกเสียง           26,100 เสยีง      

 
5.2.3 รองศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  652,391,077 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 99.9982 
ไม่เห็นด้วย             11,500 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   0.0017 
งดออกเสียง           26,100 เสยีง      

 
6. อนุมัติการก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษทั และแต่งต้ัง นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์  

เป็นกรรมการใหม ่
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย       652,367,777 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9911 
ไม่เห็นด้วย            58,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0088 
งดออกเสียง           2,900 เสียง   

 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
6.1 นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
6.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6.3 นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานคณะอนุกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา 
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6.4 รองศาสตราจารย์ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

6.5 นายสมประสงค ์ บุญยะชัย กรรมการ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

6.6 นางศุภจี  สุธรรมพันธุ ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

6.7 Mr. Yong Lum Sung กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
6.8 นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
6.9 นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์   กรรมการ 

 
7. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี 2555 โดยคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เสนอให้

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการที่
เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม คา่ตอบแทนรายปี โดยประธานกรรมการจะได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท กรรมการที่เปน็บุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 
25,000 บาท กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับ
ค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท 

 

ส าหรับเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ครั้งละ 25,000 บาท 
 

กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ 
 

ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  641,994,177 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.4006 
ไม่เห็นด้วย     10,429,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.5985 
งดออกเสียง            5,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                       ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) 

             กรรมการ 
                 บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 


