
หน้า 1 จาก 9 

 ที� TC-CP 012/2557    27 มีนาคม 2557  เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เรียน กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ด้วยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื�อวนัพฤหสับดีที� 27 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั )นลอ็บบี ) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 มีมตสิรุปได้ดงันี ) 1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 28 มนีาคม 2556 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี )  เห็นด้วย 836,638,001  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ไมเ่ห็นด้วย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000   งดออกเสียง          14,500  เสียง    บตัรเสีย                   0  เสียง    2. อนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับหรับปีสิ )นสดุ ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม 2556 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี )  เห็นด้วย 836,990,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ไมเ่ห็นด้วย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000   งดออกเสียง          8,900  เสียง     บตัรเสีย                   0  เสียง   
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3. อนมุตัจิดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจําปี 2556 หลงัหกัเงนิสํารองร้อยละ 5 ตามกฎหมายในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจา่ยทั )งสิ )นประมาณ 493 ล้านบาท   โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี )  เห็นด้วย 836,967,980  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ไมเ่ห็นด้วย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000   งดออกเสียง          32,100  เสียง    บตัรเสีย                   0  เสียง    4. อนมุตักิารแตง่ตั )งผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ดงัมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี ) 4.1  นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   2826    4.2  นางสาวสมบรูณ์  ศภุศริิภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   3731  4.3  นายเจริญ ผู้สมัฤทธิ<เลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   4068 และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 เป็นจํานวนในวงเงินไมเ่กิน 1,860,000 บาท (หนึ�งล้านแปดแสนหกหมื�นบาทถ้วน)  โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี )  เห็นด้วย 836,960,780  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9993  ไมเ่ห็นด้วย          5,400   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0006   งดออกเสียง          33,900  เสียง    บตัรเสีย                   0  เสียง  5. อนมุตักิารแตง่ตั )งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดดงันี )  5.1 นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ) เห็นด้วย  836,986,457 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  ไมเ่ห็นด้วย                 23  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000   งดออกเสียง          13,600 เสียง    บตัรเสีย                                       0  เสียง  



หน้า 3 จาก 9 

5.2 นางชรินทร วงศ์ภธูร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนกุรรมการบรรษัทบาล และสรรหา  และ ประธานอนกุรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ) เห็นด้วย  829,600,957 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.1261  ไมเ่ห็นด้วย    7,313,523              เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.8738   งดออกเสียง          85,600 เสียง    บตัรเสีย                                       0  เสียง   5.3 รองศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการ   บรรษัทบาลและสรรหา คณะอนกุรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ) เห็นด้วย  836,961,480 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9994  ไมเ่ห็นด้วย           5,000              เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0005   งดออกเสียง          33,600 เสียง    บตัรเสีย                                       0  เสียง   6. อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 โดยคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ภายในวงเงินไมเ่กิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยคา่ตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี )ยประชมุ ค่าตอบแทนรายปี โดยในปี  2557 มีการปรับนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนให้กบักรรมการรายเดือนเป็น 50,000  บาท (ห้าหมื�นบาทถ้วน) ตอ่เดือน จากเดิม 25,000  บาท (สองหมื�นห้าพนับาทถ้วน)  โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท (หนึ�งแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) กรรมการที�เป็นบคุคลภายนอกจะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื�นบาทถ้วน) กรรมการที�เป็นบุคคลภายนอกที�ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท (สองหมื�นห้าพนับาทถ้วน)  กรรมการที�เป็นบุคคลภายนอกที�ดํารงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท (หนึ�งหมื�นบาทถ้วน)   สําหรับเบี )ยประชมุกรรมการที�เป็นบคุคลภายนอกที�ดํารงตาํแหนง่เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนกุรรมการต่าง ๆ ของบริษัท จะได้รับเบี )ยประชมุในการประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการครั )งละ 25,000 บาท (สองหมื�นห้าพนับาทถ้วน)   
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 กรรมการที�เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ประธานกรรมการจะไมไ่ด้รับเบี )ยประชมุสําหรับการประชมุคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ และไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนกุรรมการ  โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี )  เห็นด้วย 836,887,559  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9853  ไมเ่ห็นด้วย          88,123  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0105   งดออกเสียง          34,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0041  บตัรเสีย                   0  เสียง  7. อนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอตัราใช้สิทธิแปลงสภาพ          1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามญั ในราคาใช้สิทธิ 38.265 บาท   โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และไมม่ผีู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้น ที�มาประชมุและออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี )  เห็นด้วย 836,545,608  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9445  ไมเ่ห็นด้วย        444,175  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0530   งดออกเสียง          20,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0024  บตัรเสีย                   0  เสียง  8. อนมุตักิารจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที�มีสิทธิจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั )งหมดของโครงการ ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว ดงันี )  กรรมการ/พนกังาน จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรร (หน่วย)  คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ) 1. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์     ไมเ่กิน 167,900 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 14.02 
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โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,632,908  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7602  ไมเ่ห็นด้วย    10,331,375      เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2343   งดออกเสียง         45,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0054  บตัรเสีย                   0  เสียง   2. นายไพบลูย์  ภานวุฒันวงศ์  ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,607,808  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7572  ไมเ่ห็นด้วย   10,335,275       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2347   งดออกเสียง         67,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง  3. ดร.นงลกัษณ์  พินยันิตศิาสตร์ ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66 โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,607,608  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7571  ไมเ่ห็นด้วย    10,335,475     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2348   งดออกเสียง         67,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง  4. นายวฒิุ  อศัวเสริมเจริญ ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี )    
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 เห็นด้วย 826,607,608  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7571  ไมเ่ห็นด้วย   10,335,475       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2348   งดออกเสียง         67,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง  5. Mr. Pradeep  Unni ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,607,608  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7571  ไมเ่ห็นด้วย    10,335,475     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2348   งดออกเสียง           67,000     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง  6. นายปฐมภพ สวุรรณศริิ ไมเ่กิน 116,400 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 9.72 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,606,008  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7569  ไมเ่ห็นด้วย    10,336,475     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2349   งดออกเสียง           67,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง  7. นายประมขุ ชยัวงศ์วฒุิกลุ ไมเ่กิน 63,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.31 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้าน ดงันี ) เห็นด้วย 826,607,608      เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7571  ไมเ่ห็นด้วย    10,335,475     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.2348   งดออกเสียง           67,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0080 บตัรเสีย                   0  เสียง   
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  9. อนุมตัิเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,483,097,700 บาท (1,096,619,540 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 5,489,086,200 บาท (1,097,817,240 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,197,700 หุ้นมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ�งคิดเป็นจํานวนทุนจดทะเบียนเพิ�มขึ )น 5,988,500 บาท  เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัท โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี )  เห็นด้วย 836,491,308  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9380  ไมเ่ห็นด้วย        439,975       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0525   งดออกเสียง         78,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0094 บตัรเสีย                   0  เสียง  10. อนมุตัใิห้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ เป็นดงันี ) “ข้อ 4   ทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน  5,489,086,200    บาท แบง่ออกเป็น หุ้นสามญั จํานวน   1,097,817,240    หุ้น หุ้นบริุมสิทธิ                                           -ไมมี่- มลูคา่หุ้นละ                                               5   บาท โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ) เห็นด้วย 836,501,508  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9392  ไมเ่ห็นด้วย        433,775       เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0518   งดออกเสียง         74,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0089 บตัรเสีย                   0  เสียง  11. อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 1,197,700 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย  โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดงันี ) เห็นด้วย 836,507,308  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9415  ไมเ่ห็นด้วย        488,975       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0584   งดออกเสียง         13,800  เสียง   บตัรเสีย                   0  เสียง 
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 12. อนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทไมเ่กิน 7,000,000,000 บาท (เจ็ดพนัล้านบาท) อายไุมเ่กิน 10 ปี เพื�อเสนอขายต่อ ผู้ ลงทุนทั�วไป ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนัต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกเสนอขายครั )งเดียวหรือหลายครั )งก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลงทนุ และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและอนุมติัให้ดําเนินการที�เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี )  วตัถปุระสงค์ เพื�อการลงทนุ และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือใช้เป็น เงินทนุหมนุเวียน ชนิดของหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และมีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยขึ -นอยู่กบัเงื�อนไขและปัจจยัของตลาดในช่วงเวลานั -น วงเงิน ไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท ระยะเวลา ไมเ่กิน 10 ปี สกุลเงิน บาท หรือ เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ  อตัราดอกเบี -ย อตัราดอกเบี -ยคงที�หรืออตัราดอกเบี -ยแบบลอยตัว ขึ -นอยู่กบัเงื�อนไขของตลาดในช่วงเวลานั -นโดยการสํารวจความต้องการซื -อหุ้นกู้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ�งจะทําการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จดัการการจดัจําหน่ายร่วม  การเสนอขาย เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชดุและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหมเ่พิ�มเติมอีกได้ในจํานวนเงินตามหุ้นกู้ ที�มีการไถ่ถอนหรือซื -อคืนมาจากผู้ลงทุนทั�วไปและ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั -งจํานวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศไว้ในสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และระเบียบข้อบงัคับของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�เกี�ยวข้อง  การมอบอํานาจ 1. มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการที�เกี�ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  2. และให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจกระทําการใดๆที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะ 2.1 แต่งตั -งผู้จัดการการจําหน่ายหุ้ นกู้ และหรือผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย สถาบันจัด  อนัดับเครดิต นายทะเบียนหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  2.2 กําหนดรายละเอียดที�เกี�ยวข้องของหุ้นกู้  และ 2.3 เจรจาต่อรอง ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหนังสือ เอกสาร  และสัญญาใดๆอันเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ  แบบฟอร์ม และหนังสือชี -ชวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้  แบบแสดงรายการข้อมูล  จดหมาย หรือแบบฟอร์มต่างๆ ที� ต้องส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ การอนมุติัโดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง) การออกและเสนอขายตราสารหนี -ประเภทหุ้นกู้นั -นจะต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ) เห็นด้วย 836,985,760  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9987  ไมเ่ห็นด้วย          10,523       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0012   งดออกเสียง         13,800  เสียง   บตัรเสีย                   0  เสียง   13. อนุมตัิข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกําหนดในบญัชีแนบท้ายของประกาศ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื�องการกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนตา่งด้าว  โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ) เห็นด้วย                 837,004,983  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9998  ไมเ่ห็นด้วย          1,500       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001   งดออกเสียง          3,600  เสียง   บตัรเสีย                   0  เสียง   จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ ขอแสดงความนบัถือ   (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ) หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 


