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ที่ TC-CS 023/2565 
 

25 มีนาคม 2565 
 
เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  

ดว้ยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เมื่อวนัศกุรท์ี่ 25 มีนาคม 
2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์ทา่นัน้และเมื่อเริม่การประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้
รว่มประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมทัง้สิน้ 137 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได้ 644,443,197 หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 58.79 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบรษัิท ที่ประชมุไดม้ีมติสรุปไดด้งันี ้

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 

2. อนมุตัิงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย        657,750,903                เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                         0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
งดออกเสยีง              793,600               เสยีง                                   - 

 

3. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 จากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท  

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย          658,564,503              เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                           0              เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       -   
งดออกเสยีง              0              เสยีง                                    - 
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4. อนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ดัง
รายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) นายสเุมธ แจง้สามส ี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9362 

(2) นายศกัดา เกาทณัฑท์อง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4628 

(3) นายอดุมศกัดิ ์บศุรานิพรรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10331 

และก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนไมเ่กิน 1 ลา้นบาท  

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย       658,564,503               เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                        0   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       -  
งดออกเสยีง                        0               เสยีง                                    - 

 

5. อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
บรษัิท ตามรายช่ือดงันี ้

5.1 นายสมประสงค ์บญุยะชยั  กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย                    656,982,103                 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    99.76 
ไมเ่ห็นดว้ย          1,582,400               เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.24 
งดออกเสยีง                        0               เสยีง                                      - 

 

5.2 ผศ. ดร. ปารณีา ศรวีนิชย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย                        658,564,486    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                           0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       -  
งดออกเสยีง                         17               เสยีง                                   - 
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5.3    นายสพุร หลกัมั่นคง      กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย          658,564,486    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                           0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
งดออกเสยีง                         17    เสยีง                                  - 

 

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยค่าตอบแทน
กรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง และค่าตอบแทนประจ าปี  (โบนัส)              
ตามรายละเอียดดงันี ้

 ประธานกรรมการบริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท และคา่ตอบแทนประจ าปี 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้
คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุใดๆ 

 กรรมการบริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 95,000 บาท และค่าตอบแทนประจ าปี แต่จะ
ไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 
บาท 

 ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น จะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท  

 กรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง และกรรมการชดุยอ่ย จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ 25,000 บาท  

 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบริษัท หรือพนกังานของผูม้ีอ  านาจควบคมุ  หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
และ  กรรมการที่ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่ารอ้ยละ 10) จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนใดๆ (คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และโบนสั) ในฐานะกรรมการของบรษัิท 

 กรรมการบรษัิทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปปฏิบตัิงานใหบ้รษัิทตามอตัราที่บรษัิทก าหนด 

 บริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจ าปี (โบนัส) โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฎิบัติงาน ซึ่งค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถเปรียบเทียบไดก้ับบริษัทจดทะเบียนชัน้น าที่มีขนาด
ใกลเ้คียงกนั 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย  658,559,386               เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    99.99 
ไมเ่ห็นดว้ย            4,000               เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
งดออกเสยีง            1,117            เสยีง   คิดเป็นรอ้ยละ      - 

 

7. อนุมตัิขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว เพื่อปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็น
การครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2555 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย       658,564,503     เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100 
ไมเ่ห็นดว้ย                        0               เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
งดออกเสยีง                        0  เสยีง                                  - 

 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

                          (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง)  
                                                เลขานกุารบรษัิท  

                 บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


