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ที่ TC-CP 017/2563 
 

22 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 
2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี  ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเมื่อเร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้สิน้ 96 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 568,041,714 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 51.8238 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท ที่ประชมุได้มีมติสรุปได้ดงันี ้

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

2. อนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 567,712,413 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 799,100 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและการไมเ่สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

4. อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356 
(2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 
(3) ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4800 

และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนในวงเงินไมเ่กิน 1,860,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)  
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โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 568,506,013 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 5,500 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

5. อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายช่ือดงันี ้

5.1 นายวินิจ ศิลามงคล  

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 568,478,363 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 33,150 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

5.2 นายธีรนนัท์ ศรีหงส์  

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 568,472,863 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 38,650 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

5.3 นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์   

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 568,472,863 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 38,650 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

6. อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทนรายปี และ  
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สทิธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดงันี ้

 ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
คา่ตอบแทนประจ าปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจ าต าแหน่งพร้อมคนขบั) แต่จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
หรือกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น จะไมไ่ด้คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุใด ๆ 

 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนประจ าปี 
รวมทัง้ได้รับค่าเบีย้ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  ครัง้ละ 25,000 บาท (สอง
หมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก 
เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 

 กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

 กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทตามอตัราที่บริษัทก าหนด 

 กรรมการบริษัทจะได้รับคา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพประจ าปี 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
และกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 568,478,762 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 

ไมเ่ห็นด้วย 14,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 

งดออกเสยีง 18,550 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 

7. อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 28. และข้อ 31. 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 568,492,263 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 19,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 
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8. อนุมตัิข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็น
การครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 568,506,013 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 5,500 เสยีง - - 

บตัรเสยี 0 เสยีง - - 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 
 

              (นายสลลิ จารุจินดา)  
                                                                                                      หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูล  

        บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
 


