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ท่ี TC-CP 021/2560 
 

30 พฤศจิกายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

ด้วยท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี  1/2560 ของบริษัท  ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ 
วนัพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย
เม่ือเร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 797 ราย  
นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 666,518,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8101 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท โดย
ท่ีประชมุได้มีมติสรุปได้ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  29 มีนาคม 2560 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 667,359,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

งดออกเสียง 32,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. อนุมัติให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ในการขายหุ้ นสามัญทั ง้หมดท่ี DTV ถืออยู่ ในบริษัท ซี เอส  
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (“CSL”) จ านวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออก
และช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  (“AWN”) ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่าทัง้สิน้ 1,950.78 ล้านบาท โดยผ่านการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์แบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Voluntary Tender Offer) ท่ีด าเนินการโดย AWN 
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โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย) ดงันี ้

เห็นด้วย 207,985,843 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9325 

ไมเ่ห็นด้วย 8,523,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.9312 

งดออกเสียง 295,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1361 

บตัรเสีย 2,200 เสียง - - 

ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 450,870,934 เสียง - - 

3. อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) ดงันี ้

3.1 แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี  ้

3.1.1 แก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 16 ดงันี ้

เดิม 

“ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับ 
ด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลิต การตลาดและ
จดัจ าหน่าย” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ป รึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้าน
บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทัง้การผลิต การตลาดและจดัจ าหน่าย 
รวมถึงงานด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม” 

3.1.2 เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ดงันี ้

“ข้อ 29 ประกอบธุรกิจการให้บริการการท าวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรม” 

3.2 แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้

เดิม 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
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แก้ไขเป็น 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 667,490,677 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9723 

ไมเ่ห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

งดออกเสียง 181,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0271 

บตัรเสีย 2,200 เสียง - - 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                            ( นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง ) 
                                            ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ                     

                                           ส านกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
                                            บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 


