
 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2560 

บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกัด  (มหาชน) 
วนัที� 25 เมษายน 2560  เวลา  15.30 น.  ณ ห้องแมจิก 3 ชั�น 2   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 

         
เวลาและสถานที% ประชุมเมื�อวนัที�  25  เมษายน  2560   เวลา  15.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั�น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์

คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210 
 

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ ประธานกรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประดงั   ปรีชญางกรู รองประธานกรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเสรี   สุขสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายปริญญา  ไววฒันา   กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
5. นางศิริเพญ็   วไิลลกัษณ์ กรรมการ 
6.     นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
7.    นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานกรรมการพฒันา

เพื�อความยั�งยนื 
8. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
9. นายธนานนัท ์  วไิลลกัษณ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยทุธ์องคก์ร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
 

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุมทั�งหมด  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 
 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
 

1.    นายประชา  พทัธยากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) 
2. นางสาวนํ� าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
3. นายพงษเ์ทพ   วชิยักลุ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
4. นางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เลขานุการบริษทัฯ  
 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั%น จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที� 0107536000188,  99/1  หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร  :  (662) 502-6000 www.samartcorp.com 
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ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์ 
2. นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ  
3. นายประจกัษ ์  แจง้แสงทอง 

 
ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
 

 นายพรศกัดิU  ชยัวณิชยา (ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
 

เริ%มการประชุม       มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้206 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 645,227,689
หุน้ แบ่งออกเป็นผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง 37 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ�น 293,233,650 หุน้ และผูถื้อหุน้ที�รับมอบฉนัทะ  169
ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 351,994,039 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 1,006,503,910 หุ้น 
หรือเท่ากบัร้อยละ 64.1058 ของหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
     
 นอกจากนั�นบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา  จึงส่งผลใหจ้าํนวน
เสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั  ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์ประธาน
กรรมการ ซึ� งทําหน้าที� เป็นประธานในที�ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการบริษัทฯ  ประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ต่อที�ประชุมพร้อมทั�งชี�แจงวธีิการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี�  
 

1. การนบัคะแนนจะถือตามเสียงของผูถื้อหุน้  1  หุน้ เป็น  1  เสียง 
2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้น            

ใบลงคะแนนที�ไดรั้บ  ณ  ตอนลงทะเบียน           
3. หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน 
 แลว้ยกมือเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�รับไปนบัคะแนน           
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงใน            

แต่ละระเบียบวาระเท่านั�น โดยจะนาํคะแนนเสียง  ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจาก
จาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม   และถือวา่คะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็น
ดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นที�ทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย   ไม่เห็นด้วย   หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคข์องท่าน ผูถื้อหุ้นบันทึกรวมไวใ้นเครื� องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติไวแ้ล้ว โดยบริษัทฯ              
จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั� งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  พร้อม     
สัดส่วนเมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลงั
การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.   ในทุกระเบียบวาระ  ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ หรือ        
คาํถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที�ประชุมว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตวัโดย           
แจง้ชื�อและจาํนวนหุน้ที�ถือ  แลว้จึงเสนอความเห็นหรือคาํถาม     
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   ประธานแจง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  การอนุมติัวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ในครั� งนี� ในวาระที� 2 เป็นเรื�องเพื�อทราบ  จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง สาํหรับวาระที� 7 ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซึ�งมาประชุม สาํหรับวาระอื�นๆ ตอ้งการเพียงเสียงขา้ง
มากจากผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั   ใหป้ระธานในที�ประชุม
ออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด   
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่  เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม  บริษทัฯ ได้
เชิญนายสินมหัต สุขจิตต ์ผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�
ประชุม   รวมทั�งไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้นในการตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูอ้าสาสมคัรใน
การตรวจนบัคะแนนเสียงเพิ�มเติมในการประชุมในครั� งนี�  
 

นอกจากนั�น  ตามที�บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม สาํหรับ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  ตั�งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2559  ถึงวนัที� 31 มกราคม 2560  รวมทั�งผูถื้อหุ้นสามารถ
ส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นได ้ตั�งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2559 จนถึงวนัที�  24 เมษายน 2560 
นั�น   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ  และส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมครั� งนี�  
 
 เมื�อผูถื้อหุน้รับทราบและเห็นชอบวธีิการนบัคะแนนเสียงตามที�กล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมดงัต่อไปนี�  
 

วาระที% 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559  ประชุมเมื%อวนัที% 29  เมษายน 2559 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  ประชุมเมื�อ
วนัที� 29 เมษายน 2559 ซึ�งคณะกรรมการไดพิ้จารณาความถูกตอ้ง และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดั
ประชุมเพื�อตรวจสอบล่วงหนา้แลว้  ประธานฯ  เห็นวา่เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็น
อยา่งอื�น จึงไดข้อมติจากที�ประชุม 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว ประธานฯ 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

 มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  ประชุมเมื�อ

วนัที� 29  เมษายน 2559  โดยไม่มีการแก้ไข  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 229 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,448,291 หุ้น 

เห็นด้วย       643,510,591 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6998  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 1,937,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3002  
 

หมายเหตุ: ในวาระนี2มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ2นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม จํานวน 23 ราย  คิดเป็น 

220,602 หุ้น  
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วาระที% 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 
2559 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้นายวฒัน์ชัย  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน

โดยนายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ รายงานต่อที�ประชุมว่า ปี 2559 บริษทัฯ มีวสิยัทศัน์ และพนัธกิจ ดงันี�  
 
• วสัิยทศัน์ 

 กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมั�นนาํเสนอสินคา้ และบริการทางดา้นเทคโนโลยทีี�กา้วไกล เพื�อนาํมาซึ�งความเจริญ
ที�ย ั�งยนืและคุณภาพชีวติที�ดียิ�งขึ�น  

• พนัธกิจ 

เพื�อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ ทางกลุ่มบริษทัสามารถจึงมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี�  

  “ลูกค้า” 

พฒันาและนาํเสนอสินคา้และบริการทางดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมและบริการดา้นเทคโนโลยีอื�นๆ ที�
เปี� ยมคุณค่า สามารถตอบสนองความตอ้งการสูงสุดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ
ใหแ้ก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 

“องค์กร” 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการในการดาํเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โปร่งใส และเป็นธรรม อนันาํมาซึ�งความเชื�อมั�นและความเจริญที�ย ั�งยนื 

“พนัธมติร” 

พฒันาความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื�อประสานความร่วมมือในการนาํเสนอสินคา้
และบริการอนัทรงคุณค่า และนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั 

“พนักงาน” 

พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอยา่งมืออาชีพ ให้ความมั�นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังาน และส่งเสริมให ้“สามารถ” เป็นองคก์รสถาบนัที�พร้อมดึงดูดผูมี้ความสามารถเขา้ร่วมงาน 

“ผู้ถือหุ้น” 

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที�ก่อให้เกิดรายไดป้ระจาํและสร้างฐานการเติบโตที�ย ั�งยืนให้แก่องคก์ร 
เพื�อมอบผลตอบแทนที�คุม้ค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื�อง 

“สังคมและชุมชน” 

ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสงัคมคุณธรรม” อนัเป็นนโยบายหลกัดา้นกิจกรรมเพื�อสงัคมของกลุ่ม
บริษทัสามารถ ผ่านโครงการและกิจกรรมอันมีประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื�อง ทั� งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
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โดยกลุ่มบริษทัสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจหลกั ดงัต่อไปนี�  
1. สายธุรกิจ ICT Solution and Service 
2. สายธุรกิจ Mobile Multimedia 
3. สายธุรกิจ Call Center 
4. สายธุรกิจ Utilities and Transportations 
5. สายธุรกิจ Technology Related Services 
 

ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ  ICT Solution & Service 
 

• บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”)   ในปี 2559 SAMTEL ไดล้งนามสัญญาใน
โครงการใหม่ รวมมูลค่ากวา่ 7,000 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการขายและบริการ ในปี 2559 มีมูลค่า 5,721 ลา้นบาท อยูใ่นระดบั
เดียวกนักบัปีก่อนหนา้ที�มีมูลค่า 5,716 ลา้นบาท โดย ณ สิ�นปี 2559 มีมูลค่างานคงคา้งในมือ (Backlog) อยูที่� 8,777 ลา้นบาท 

 
ในปี 2559 ไดช้นะประมูลหลายโครงการ  โดยมีโครงการหลกัๆ ไดแ้ก่ 

• โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจหลกัจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

มูลค่า 2,639  ลา้นบาท 

• โครงการให้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภยัด้วยกลอ้งวงจรปิดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย มูลค่า 298  ลา้นบาท 

• โครงการพฒันาระบบ Cloud Computing จากกระทรวงยติุธรรม มูลค่า 170 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Mobile Multimedia 
 

• บริษัท   สามารถ   ไอ-โมบาย  จํากัด (มหาชน) (“SIM”)  ในปี 2559 ที�ผ่านมาไดรั้บผลกระทบจากการ
แข่งขนัที�รุนแรงของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ทาํให ้SIM  ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนโครงสร้างสายธุรกิจ Mobile Multimedia 
โดยธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของสายธุรกิจดงักล่าว  จะมุ่งเนน้ธุรกิจที�มั�นคงและสร้างรายไดป้ระจาํให้มากขึ�น โดยไดแ้บ่งสาย
ธุรกิจออกเป็น  6  สายธุรกิจดงันี�  

 

1. Digital Device  ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภท Smart Phone และ Security Phone  
โดย SIM มีการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�เป็นลกัษณะ Multi Brand  มากขึ�น เช่น Samsung,  Huawei,  Vivo,  Oppo และ 
Xiaomi ทั� งนี�  SIM เป็นเจ้าแรกที�จาํหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที� ยี�ห้อ Xiaomi ซึ� งเป็นยี�ห้อที�ได้รับความนิยมในประเทศจีน 
นอกจากนั�น บริษทัยงัไดเ้พิ�มช่องทางการจาํหน่ายมากขึ�น ผ่านทางออนไลน์ และตลาดที�เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้
โลตสั บิyกซี เป็นตน้ 
 

2. Digital Content & Commerce  ดาํเนินธุรกิจดา้นคอนเทนท์  โดยจะมุ่งมั�นในการคดัสรรเนื�อหา
สาระใหม่ๆ ที�ทนัต่อเหตุการณ์และยุคสมยั เพื�อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการพฒันารูปแบบในการ
นาํเสนอที�แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดปัจจุบนั โดยนาํคอนเทนท์ หมอดูมาลงในโทรศพัท์เคลื�อนที� การทาํ 
Video Conference  และการทาํ  Live  Chat   เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัไดท้าํการปรับเปลี�ยนเวบ็ไซต ์ EDT  Guide  (กิน ดื�ม 
เที�ยว) โดยเพิ�มคอนเทนท ์การทาํวดีิโอรีววิ (กิน ดื�ม เที�ยว)  การ Live บน  Facebook  และการทาํ Application Trip Planer  
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3. IOT (Internet of Things)  ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และโซลูชั�นเกี�ยวกบัการรักษาความ
ปลอดภยั   Smart Home Security โดยมีกลอ้ง CCTV ที�สามารถตรวจจบัผูบุ้กรุกพื�นที�ที�ตอ้งการควบคุมรักษาความปลอดภยั
ผ่านระบบ Sensor สัญญาณแจง้เหตุ (Silent) เมื�อมีผูบุ้กรุก ระบบแจง้เตือนดว้ย Application ถึงเจา้ของบา้นและตาํรวจ 
ตลอดจนระบบบนัทึกภาพนิ�ง และภาพเคลื�อนไหวอตัโนมติั  

4. I-Spor t & Enter tain  ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบักีฬาครบวงจร ตั�งแต่ให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นกีฬา
ผา่นช่องทางดิจิตอล   จดักิจกรรมเกี�ยวกบักีฬา   ทวัร์กีฬา   ธุรกิจ e-commerce สินคา้กีฬา  และการบริหารสิทธิประโยชน์ให้
นกักีฬา  และเป็นผูไ้ดสิ้ทธิการถ่ายทอดสัญญาณฟุตบอล Thai League สาํหรับปี 2559-2563 นอกจากนั�น คาดวา่จะนาํบริษทั 
ไอ-สปอร์ต จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ปลายปีนี�  

5.  Network Community  ดาํเนินธุรกิจโครงการ Trunked Radio  ซึ� งเป็นธุรกิจเกี�ยวกบัการบริการ
วทิยคุมนาคมเฉพาะกิจ โดยเป็นการใหบ้ริการติดต่อสื�อสารในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม  

6. Star tup Biz  ดาํเนินธุรกิจดา้นการขายฝากอสงัหาริมทรัพย ์

 

ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Utilities and Transpor tation  
 

• บริษัท แคมโบเดีย แอร์  ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”)  มีจํานวนเที�ยวบินที� บินเข้าประเทศ 
เที�ยวบินภายในประเทศและเที�ยวบินที�บินผ่านน่านฟ้ามีจาํนวนรวม 95,715 เที�ยวบิน หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 11 จากปีก่อนหนา้  
โดยในปี 2559 CATS มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 1,653 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 21 ซึ� งเป็นผลจากจาํนวนเที�ยวบินที�
เพิ�มขึ�น 

 

• บริษัท เทด้า จํากัด (“TEDA”)  ในปี 2559 ไดล้งนามในสัญญาโครงการใหม่ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
เช่นโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจงัหวดัขอนแก่น มูลค่า 1,163 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี-
ภูเก็ต 1,241 ลา้นบาท และเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 ไดมี้การลงนามในสญัญางานก่อสร้างสายไฟฟ้าใตดิ้น กบัการไฟฟ้านคร
หลวง มูลค่าสญัญาก่อสร้างรวมประมาณ  804 ลา้นบาท  

 
ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Call Center  

 

• บริษัท วันทูวัน  คอนแทคส์  จํากัด  (มหาชน) (“OTO”) มีกาํไรสุทธิเท่ากบั  83 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 26  โดยมีมูลค่างานคงคา้ง ณ สิ�นปี 931 ลา้นบาท โดยกลุ่มลูกคา้รายหลกัๆ ที� OTO ใหบ้ริการไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ 
ธนาคาร  สายการบิน  โรงพยาบาล เป็นตน้  นอกจากนั�น  OTO  ยงัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจ Call  Center  ไปยงัประเทศ
เมียนมาร์ ดว้ย  
 

รางวลัด้านการกํากับดูแลกิจการที%ด ี
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพื�อให้การบริหารจดัการธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั�นคงและ
เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื และเกิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
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จากการพฒันาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้บริษทัฯ  (“SAMART”)  และบริษทัย่อยที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  อีก  2  บริษทั  คือ  บริษทั  สามารถเทลคอม  จาํกัด  (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษทั 
สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)  (“SIM”)  รวมทั�งบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”)  ไดรั้บการจดั
อนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระต่างๆ ในปี  2559  ดงันี�  

 
1. SAMART, SAMTEL, SIM และ OTO ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 

ประจาํปี 2559  ในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว)  
2. SAMART,  SAMTEL,  SIM  และ  OTO ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2559 ในระดบั “4 TIA”  
 

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 
 บริษทัฯ ไดส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (PACT Network) ซึ� งสถาบนั
ไทยพฒัน์ ไดจ้บัมือกบัแนวร่วมดาํเนินงานที�เห็นความสาํคญัต่อการตา้นทุจริตภาคปฏิบติั (Anti-corruption in Practice) โดย
ริเริ�มการทาํงานในลกัษณะเครือข่ายที�เรียกวา่ PACT  (Partnership Against Corruption for Thailand)   และส่งผูแ้ทนของ
บริษทัฯ เขา้ประชุมกับเครือข่ายดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั� งได้ศึกษาขั�นตอนปฏิบัติในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
Collective Action Coalition : CAC  ซึ�งบริษทัฯ จะนาํมาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม เพื�อการเขา้เป็นแนว
ร่วมต่อไป 

 
กิจกรรมเพื%อสังคม  (CSR) 

 
การสร้างคนคุณภาพ   
• SAMART INNOVATION  ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี  การให้ทุนวิจยั และการจดั

ฝึกอบรมความรู้ เสริมทกัษะวชิาชีพในสายเทคโนโลยสืี�อสารโทรคมนาคม  

1. Samar t Innovation Award 2016 จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 14 โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบั 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดําเนิน

โครงการ Young Technopreneur  (เถา้แก่นอ้ยเทคโนโลย)ี ซึ�งก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี�  

- มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํเขา้เยี�ยมชมหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ที�ให้การสนับสนุน Start Up ของ
ประเทศเกาหลีใต ้ (สาํหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   

- สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2016 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบดว้ย  รางวลั “สุดยอดนกัคิด
นกัพฒันานวตักรรมตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท  พร้อมรางวลัรอง
ชนะเลิศอีก 2  รางวลั คือ  100,000  บาท และ  50,000  บาท ตามลาํดบั พร้อมมอบทุน start  up  Funds สาํหรับ
ผูผ้า่นเขา้รอบที� 2 อีก 20 ทีมๆ ละ 20,000 บาท 

- สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึ�ง 5 ปีที�ผา่นมา (ปี 2555-2559) เราไดก้ระตุน้นกัพฒันารุ่นใหม่ของ
ไทย กวา่ 800 คน  มีผลงานสร้างสรรคก์วา่  400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลว้กวา่ 30 ราย  และยงัคง
มุ่งมั�นเฟ้นหาผูที้�มีความพร้อมต่อไป 
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2. Samar t Innovation FUND  มอบทุนวิจยัแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคม  ชั�นปีสุดทา้ย       
เพื�อเพิ�มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบนัการศึกษา 5 แห่ง ประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ า้คุณทหารลาดกระบงั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท   
 

3. Samar t Innovation CAMP จดัฝึกอบรมความรู้และทกัษะวิชาชีพที�จาํเป็นในสายสื�อสารโทรคมนาคม ภายใต้
หวัขอ้ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 

 
• โครงการทุนสามารถ สนบัสนุนทุน เพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษา 

> สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กบั สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 
95,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

>  สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนชั%วคราว ศูนย์การเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน บา้นหนองบวัพฒันา ตาํบลโดม
ประดิษฐ ์อาํเภอนํ� ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมูลนิธิสามารถ             

>  สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวดัทองหลาง จงัหวดัอุทยัธานี จาํนวนเงิน 200,000 บาท โดย บริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

> สนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชนบท  มอบอุปกรณ์การเรียน จานดาวเทียม  และโทรทศัน์  จาํนวน 10 ชุด  
พร้อมทุนการศึกษาใหก้บั 4 โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นห้วยเป้า โรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล 
โรงเรียนบา้นนานกปีด จงัหวดัเลย และโรงเรียนฟ้าประทาน จงัหวดัหนองคาย โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั  

 

• สนับสนุนความสามารถทางการกีฬ า 

>  สนับสนุนกีฬ าฟุตบอล ร่วมกบั King Power สนบัสนุนโครงการนาํเด็กไทยที�มีความสามารถเขา้ร่วมอบรมกบั
สโมสร  Leicester City Academy ที�ประเทศองักฤษ โดยกลุ่มบริษทัสามารถ 

>   สนับสนุนกีฬ าฟุตบอล แก่สโมสรทีมฟตุบอลต่างๆ อาทิ สโมสรเมืองทองยไูนเตด็ สโมสรบุรีรัมยย์ไูนเตด็ สโมสร
ชลบุรี เอฟซี สโมสรท่าเรือ เอฟซี สโมสรแพร่ ยไูนเตด็ โดยกลุ่มบริษทัสามารถ 

 > สนับสนุนสมาคมขี%ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ร่วมกบั King Power มูลค่า 1,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษทัสามารถ   
 >   สนับสนุนสมาคมกีฬ าฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย กลุ่มบริษทัสามารถ   
 >  สนับสนุนการแข่งขันเปตอง PEA OPEN 2016  ครั� งที� 4 กบัชมรมเปตอง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน

เงิน 65,000 บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
>   สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬ าฯ ครั� งที� 71 จาํนวน 184,400 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

• สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื%น  ๆ

>  สนบัสนุนงาน IT Ladkrabang Open House 2016 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 10,000 
บาท โดย บริษทั วชิั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั   
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การส่งเสริมสังคมคณุธรรม 
มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ละบาํเพญ็ประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึ� งเกิดขึ�นจากการรวมกลุ่ม

ของพนกังานจิตอาสาในบริษทัฯ นอกจากนี�  ยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิ
สามารถ” 

 

• กิจกรรมแสดงความจงรักภักดต่ีอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

>   สนับสนุนโครงการ สามารถ-เนชั%น วิ%งตามรอยพ่อ 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทั วชิั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั 

>   สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทําดีถวายพ่อหลวง ดว้ยการรวมกลุ่มของจิตอาสาของบริษทัฯ ร่วมกนัถกั
หมวกไหมพรมเพื�อนาํไปมอบใหก้บันอ้งๆ ผูป้ระสบภยัหนาว 

>  สนับสนุนซืsอดอกมะลิเนื%องในโอกาสวันแม่ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
จาํนวน 10,200 บาท โดย บริษทั วชิั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั 

> ร่วมแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในวาระที%พระองค์เสดจ็สู่สวรรคาลัย  
- คณะผูบ้ริหารและพนกังาน กลุ่มบริษทัสามารถ จดัพิธีแสดงความอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ในวาระที�พระองคเ์สด็จสู่สวรรคาลยั  เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค 
- พร้อมทั�ง ไดร่้วมจดัพิธีทาํบุญตกับาตรปัญญาสมวาร เพื�อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่ัว

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลยั ครบ 50 วนั เมื�อวนัที� 2 ธนัวาคม 2559 ที�ผา่นมา  
- พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ เข้ากราบพระบรมศพพ่อหลวง ร.9 ณ พระที�นั�งดุสิต มหาปราสาท ใน

พระบรมมหาราชวงั เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม 2559 
- กลุ่มบริษทัสามารถ ร่วมบริจาคสนบัสนุนกองทพับกในโครงการ  “แบ่งปันเสื�อให้เพื�อนที�ขาดแคลนเสื�อสี

ดาํ” เพื�อส่งต่อใหก้บัประชาชนที�มีความตอ้งการและขาดแคลนทั�วประเทศ 

• Samar t Mind Power   ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวติประจาํวนั  ประกอบดว้ย 
-    กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา”  สวดมนต ์เดินจงกรม นั�งสมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเยน็วนัพฤหสับดี 
-   กิจกรรม “เสียงธรรม”  นาํหลกัธรรม  คาํสอนของพระอาจารยต์่างๆ  มาเปิดในเสียงตามสายทุกเชา้วนัจนัทร์  

• สนับสนุนการจดัโครงการ “ทุนกล้าด”ี เพื�อเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดท้าํกิจกรรมที�มีประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสงัคม จาํนวน 6 ทุน มูลค่า 30,000 บาท 

• กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดมี้ส่วนช่วยเหลือสังคม 
ร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครั� ง 

• สนับสนุนอื%น  ๆ
>  สมทบทุนก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
>  สนับสนุนการวางท่อนํsา PVC ของหมู่บ้านสามแยก กม.39 อําเภอพบพระ จงัหวดัตาก  เพื�อแกปั้ญหาขาดแคลนนํ� า  

จาํนวน 42,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 
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 มติ  ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ประจาํปี  2559 ตามที�รายงาน  โดยในวาระนี2เป็นเรื�องเพื�อทราบ จงึไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

 

วาระที%  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสิ!นสุดวันที#  31  ธันวาคม  
2559 

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2559  ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  โดยไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาและรับรองงบการเงินดงักล่าว
และเห็นควรนําเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณา  ดังรายละเอียดที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ซึ� งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้   
ประธานฯ ไดเ้สนอใหน้ายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์  เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินใหที้�ประชุมพิจารณา   
 

นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  ไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  สิ�นสุด ณ วนัที� 31   
ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี�   

 
ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการ 13,676 ลา้นบาท รายได้

รวม 13,884  ลา้นบาท   ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ  11,040   ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และอื�นๆ 
จาํนวน  2,318 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 502 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 59 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ มี
กาํไรสุทธิจาํนวน 71 ลา้นบาท  หรือมีกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.07 บาท 

 
นอกจากนั�น  บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนตามงบการเงินรวม  17,044  ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม  25,216   

ลา้นบาท  และมีหนี� สินหมุนเวียน  13,669 ลา้นบาท หนี� สินรวม 17,309 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั  7,907     
ลา้นบาท    

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี�  
 

คาํถาม : จากข้อมูลในงบการเงิน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง โดยสาเหตุหลัก  ๆจะเกิดจากการขาดทุนของบริษัท 
สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) (“SIM”) สําหรับบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) (“SAMTEL”)  
มยีอดขายในปี 2559  ใกล้เคยีงกับปี 2558  แต่เหตุใดกําไรสุทธิจงึลดลงอย่างมาก   

 
คาํตอบ : ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซกัถามต่อที�ประชุมวา่  SAMTEL  มีผลกาํไรสุทธิลดลง  โดยมีสาเหตุหลกัๆ เนื�องจาก

ตน้ทุนขายและบริการที�สูงขึ�น   อนัเนื�องมาจากลูกคา้ของ SAMTEL  ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ   ซึ� งในช่วงปลายปี 2558  ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง  จึงส่งผลกระทบต่อเนื�องมา
จนถึงปี 2559    ทาํให้ในปีที�ผ่านมามีการรับรู้รายได้ล่าชา้  และบางโครงการอาจถูกยกเลิกไป  ในขณะที�
ตน้ทุนในการขายและบริการต่างๆ ยงัเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง   อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2560 และปี 2561 
บริษทัฯ จะมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ�นกวา่ปีที�ผา่นมา   
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ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาประจาํปี บญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 
 มติ    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปี  

สิ2นสุด วันที�  31  ธันวาคม  2559   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 236 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,543,091 หุ้น 

เห็นด้วย       642,404,491 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.5138  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 3,138,600 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.4862  
 

หมายเหตุ: ในวาระนี2มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ2นอีก จาํนวน 7 ราย  คดิเป็น 94,800 หุ้น 

 

วาระที% 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 
 

ประธานฯ ขอให้นายวฒัน์ชัย  วิไลลกัษณ์  เป็นผูชี้� แจงเรื� องการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  และการ
จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559  โดยนายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  รายงานต่อที�ประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535  มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40  ระบุวา่  “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรอง
นี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

 

อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ ไดมี้การตั�งทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตั�งแต่     
ไตรมาสแรกของปี 2558 

 
ในปี  2559  บริษทัฯ  มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม  71  ลา้นบาท และมีกาํไรต่อหุ้น  0.07  บาทต่อหุ้น      

ฝ่ายบริหารจึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559  เป็นเงินหุ้นละ 0.19 บาท อย่างไรก็ตามที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมครั� งที� 6/2559  เมื�อวนัที� 10  สิงหาคม 2559  ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559 ไปแลว้ ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลไปเมื�อ
วนัที� 7 กนัยายน 2559 ดงันั�นบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที�เหลือ จาํนวน 0.08 บาทต่อหุ้น ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2560 คิด
เป็นอตัราส่วนที�จ่ายเงินปันผลร้อยละ 268.62 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมมีติดงันี2 
 

• อนุมัติให้งดการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติม เนื�องจากได้มีการจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไว้ครบเต็มจาํนวนตามที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแล้ว   ตั2งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 

• รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรก สิ2นสุดวันที� 

30 มิถุนายน  2559  ซึ�งได้จ่ายไปแล้ว เมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั2งสิ2นประมาณ  110.69  

ล้านบาท  
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•   อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล  สําหรับผลการดําเนินงานส่วนที�เหลือของปี  2559  ในอัตรา 0.08  บาท

ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 80.52 ล้านบาท  เพิ�มเติมจากที�ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแล้ว 0.11  บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจาํปี 2559  เท่ากบัอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเงิน

ปันผลจ่ายทั2งสิ2นประมาณ 191.21 ล้านบาท คดิเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัร้อยละ 268.62  ของกําไรสุทธิประจําปี  

2559  ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ที�ให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของ

กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  และตามกฎหมาย 

โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส่วนที�เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที� 21 มีนาคม 2560 (Record Date)  

และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 

22 มีนาคม  2560 และกาํหนดจ่ายในวนัที� 18 พฤษภาคม  2560 

 

โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี2 
 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 239 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,094 หุ้น 

เห็นด้วย       643,611,394 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6998  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 1,937,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3002  

หมายเหตุ: ในวาระนี2มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ2นอีก จาํนวน 3 ราย  คดิเป็น 6,003 หุ้น 
 

วาระที% 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัsงกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึ%ง
ถึงกําหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี  2560 

 
ประธานฯ  แจง้ต่อที�ประชุมวา่ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  กาํหนดวา่  “กรรมการผูมี้ส่วนได้

เสียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระที�เกี�ยวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน”  ประธานฯ จึงขอใหก้รรมการทั�ง 3 ท่าน คือ นายประดงั  
ปรีชญางกรู นายเสรี  สุขสถาพร และนายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ ออกจากห้องประชุม  และขอเรียนเชิญกลบัเขา้มาร่วมประชุม
อีกครั� ง   เมื�อการพิจารณาวาระนี�แลว้เสร็จ  

    
ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  

กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3)  ซึ� งในปีนี� มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมี
จาํนวน 3  ท่าน  จากกรรมการทั�งหมด  9  ท่าน  คือ 

 

1. นายประดงั ปรีชญางกรู  กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ 
2. นายเสรี  สุขสถาพร  กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ 
3. นายวฒัน์ชยั     วไิลลกัษณ์    กรรมการบริหาร 
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ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการที�ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) 
ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั�ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
รวมทั�งเป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี  มีผลงานเป็นที�น่าพอใจ
ตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่ง   ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ครั� งที�  1/2560  ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  
22 กุมภาพนัธ์  2560  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั�งนายประดงั  ปรีชญางกูร  นายเสรี  สุขสถาพร และ
นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  อีกวาระหนึ�ง   

 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ/กรรมการอิสระ ดงันี�  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั� งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�    สรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  กรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยการสรรหาบุคคลเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
จะสรรหาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมทั�งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู ่ เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

นอกจากนี�  นายประดงั  ปรีชญางกูร และนายเสรี สุขสถาพร  ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 3 
วาระ  และตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ในกรณีดงักล่าวกรรมการนั�นตอ้งได้รับมติเห็นชอบจากที�ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉนัท ์ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการที�
มีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการที�ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ที�ผ่านมานาย
ประดงั ปรีชญางกูร และนายเสรี สุขสถาพร สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดโ้ดยอิสระ   ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯ  รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   เพื�อพิจารณาอนุมติั
แต่งตั�ง นายประดงั  ปรีชญางกรู และนายเสรี สุขสถาพร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ�ง  

 

จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 
 

มติ      ที�ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสียทั2งสามท่านซึ�งประกอบด้วยนายประดัง  ปรีชญางกูร  

นายเสรี  สุขสถาพร และนายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

ดงันี2 

• รับทราบการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายประดัง  ปรีชญางกูร  นายเสรี  

สุขสถาพร  และนายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์  

• อนุมัติการแต่งตั2งนายประดงั  ปรีชญางกรู นายเสรี  สุขสถาพร  และนายวฒัน์ชัย  วิไลลักษณ์ กลับ

เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  
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• อนุมัติการแต่งตั2งนายประดัง  ปรีชญางกูร และนายเสรี  สุขสถาพร  กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ�ง  

ทั2งนี2  การแต่งตั2งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้ รับ

มอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี2  (กรรมการที�มีส่วนได้เสียจํานวน  3 

ท่านคอืนายประดงั   ปรีชญางกรู  นายเสรี สุขสถาพร และนายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์   มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว)   
 

1)    นายประดงั   ปรีชญางกรู  (กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทัฯ) 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       643,109,484 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6221  

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.000002  

งดออกเสียง 2,439,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3779  

2)    นายเสรี สุขสถาพร  (กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทัฯ) 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       631,130,734 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 97.7665  

ไม่เห็นด้วย 11,551,010 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 1.7893  

งดออกเสียง 2,867,450 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.4442  

 3)  นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์    (กรรมการบริหาร) 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       517,400,134 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 80.1488  

ไม่เห็นด้วย 232,200 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0360  

งดออกเสียง 127,916,860 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 19.8152  

 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากประธานฯ และนายประดงั  ปรีชญางกูร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ
แต่งตั�งกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  กาํหนดวา่  “กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระที�เกี�ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน”  ประธานฯ จึงขอให้นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ
ตรวจสอบ ออกจากหอ้งประชุมพร้อมกบัประธานฯ  และขอเรียนเชิญกลบัเขา้มาร่วมประชุมอีกครั� ง  เมื�อการพิจารณาวาระนี�
แลว้เสร็จ  และขอให้นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูชี้� แจงเรื�องการแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการ ซึ�งถึงกาํหนดพน้จากวาระ ประจาํปี 2560 

 

นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์  รายงานต่อที�ประชุมวา่  สาํหรับกรรมการตรวจสอบซึ�งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระในปีนี� มี 2 ท่านคือ  ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์ และนายประดงั ปรีชญางกูร ซึ� งกรรมการทั�ง 2 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระที�มีคุณสมบัติครบถว้นตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว้     ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (โดยกรรมการที�มีส่วน
ได้เสีย หรือกรรมการที�ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา  และงดออกเสียง)  จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั� ง           
ดร. ทองฉตัร หงศล์ดารมภ ์ และนายประดงั   ปรีชญางกรู กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง   
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นอกจากนี�ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ และนายประดงั  ปรีชญางกูร ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน
กวา่ 3 วาระ และตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ในกรณีดงักล่าวกรรมการนั�นตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉนัท ์ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที�มี
ส่วนได้เสีย  หรือกรรมการที� ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ผ่านมา              
ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดงั ปรีชญางกูร สามารถปฏิบติัหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ  ไดโ้ดยอิสระ   ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   เพื�อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง ดร. ทองฉัตร   หงศ์ลดารมภ ์ และนายประดงั  ปรีชญางกูร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระอีก
วาระหนึ�ง  

 

นอกจากนั�น เนื�องจากนายประดงั  ปรีชญางกรู  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  จึงขอใหที้�ประชุม
พิจารณาแต่งตั�งบุคคลดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต่อไปดว้ย   

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี�  
 

คาํถาม  : ระเบียบวาระของกรรมการตรวจสอบต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ บริษัทเปิดเผยอยู่ในส่วนใด เนื%องจาก
ไม่ได้เปิดเผยไว้ในข้อบังคบัของบริษัทฯ  

 

คาํตอบ  : ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อที�ประชุมว่า  บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดระเบียบวาระของกรรมการตรวจสอบไว้
เป็นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  แต่บริษทัฯ ไดก้าํหนดระเบียบวาระของกรรมการตรวจสอบไวใ้นนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� งกาํหนดว่า  “กรรมการตรวจสอบมี
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  3  ปี  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ  เวน้แต่จะไดรั้บมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�
กําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั� งต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย”  นอกจากนั� น  ตามแนวปฏิบัติที� ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้าํหนดไวว้า่  คณะกรรมการบริษทัหรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นผูแ้ต่งตั� งกรรมการตรวจสอบก็ได้  ซึ� งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้นําเสนอวาระการแต่งตั� ง
กรรมการตรวจสอบใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 
 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 
 

มติ      ที�ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสียทั2งสองท่านซึ�งประกอบด้วยดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  

และนายประดงั  ปรีชญางกรู  มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว พจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดงันี2 

• รับทราบการพ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ และ

นายประดงั  ปรีชญางกรู และที�ประชุมมีมติแต่งตั2งดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง เนื�องจากนายประดงั  ปรีชญางกรู ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ที�ประชุม

จงึมีมติอนุมัติให้แต่งตั2งนายประดงั  ปรีชญางกรู กลบัเข้าดาํรงดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง 
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ทั2งนี2การแต่งตั2งกรรมการดงักล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี2  (กรรมการที�มีส่วนได้เสียคือ ดร. ทองฉัตร  

หงศ์ลดารมภ์  และนายประดงั  ปรีชญางกรู มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว)   

1) ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       643,344,384 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6585  

ไม่เห็นด้วย 265,110 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0411  

งดออกเสียง 1,939,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3005  

2)    นายประดงั    ปรีชญางกรู  (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       643,109,484 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6221  

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.000002  

งดออกเสียง 2,439,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3779  

 
วาระที% 6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัsงกรรมการเข้าใหม่ 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่า  บริษทัฯ มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื�อง  และเพื�อเป็นการเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทัฯ  ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที�ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ครั� งที�  1/2560  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  22 กุมภาพนัธ์  2560  จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้นาย
ประชา  พทัธยากร ซึ� งปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บญัชีและการเงินของบริษทัฯ  เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ  เพิ�มเติมอีก 1 ท่าน  ทั�งนี� บุคคลดงักล่าวมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และมี
ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาแลว้เห็นวา่   เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีจาํนวนกรรมการ

ที�เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดส้รรหาคดัเลือกบุคคลที�มีความเหมาะสม และเห็นวา่ นายประชา  
พทัธยากร เป็นบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และมีประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ    ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั�ง นายประชา  พทัธยากร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เพิ�มเติมอีก 1 ท่าน อยา่งไรก็ตาม การเพิ�มกรรมการ
ดงักล่าว ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เรื�องการกาํหนดจาํนวนกรรมการบริษทัฯ  ซึ�งกาํหนดให้มีจาํนวนกรรมการไดไ้ม่เกิน 
15 ท่าน 
 

จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา  
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มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั2งนายประชา  พัทธยากร เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษทัฯ เพิ�มเติมอีก 1 ท่าน  ทั2งนี2 นายประชา พัทธยากร ได้รับการอนุมัติแต่งตั2งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี2 (นายประชา พทัธยากร 

มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดังกล่าว) 
 

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

 เห็นด้วย       643,299,494 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6515  

 ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 งดออกเสียง 2,249,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3485  
 

วาระที% 7 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่  บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที�เหมาะสม  อยู่
ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเหมาะสมกบัหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดย
กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มเติมที�
เหมาะสม  

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที�ผ่านมา ที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ�งรูปแบบของค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าเบี� ยประชุม 
และเงินบาํเหน็จประจาํปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั�นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ มีความเห็นวา่สมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา ซึ� งรวมทั�งค่าบาํเหน็จและค่า
เบี� ยประชุม สําหรับกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�นๆ   ทั�งนี�  ค่าเบี� ยประชุมสาํหรับ
กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม มีรายละเอียด ดงันี�  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ     
• ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง 
• กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ       
• ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง 
• กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
• ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000  บาทต่อครั� ง 
• กรรมการ จาํนวน 15,000  บาทต่อครั� ง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000  บาทต่อครั� ง 
• กรรมการ จาํนวน 15,000  บาทต่อครั� ง 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 
 

 18 

ทั�งนี�   คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน ไม่ได้
รับค่าเบี�ยประชุม เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90  การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560  

 

มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท  เท่ากบัปีที�ผ่านมา ซึ�งรวมทั2งค่าบําเหน็จ และค่าเบี2ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�นๆ ทั2งนี2ได้กําหนดค่าเบี2ยประชุมสําหรับกรรมการที�เข้าร่วม

ประชุมตามรายละเอียดดงันี2 
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ    

  -  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั2ง 

  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั2ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ     

  -  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั2ง 

  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั2ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

  -  ประธานกรรมการ จาํนวน  20,000 บาทต่อครั2ง 

  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั2ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  -  ประธานกรรมการ จาํนวน  20,000 บาทต่อครั2ง 

  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั2ง 
 

ทั2งนี2  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื ไม่ได้

รับค่าเบี2ยประชุม เนื�องจากเป็นผู้บริหารของบริษทัฯ 
 

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสียงทั2งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2  

ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,194 หุ้น 

เห็นด้วย       642,644,594 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.5501  

ไม่เห็นด้วย 265,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0411  

งดออกเสียง 2,639,500 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.4089  
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วาระที% 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัsงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจาํปี 2560  และกําหนดค่าตอบแทน 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่   คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2560  ตามกระบวนการที�กาํหนด และไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา เพื�อเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยประธานฯ 
ขอใหน้ายประดงั  ปรีชญางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้�แจงเรื�องดงักล่าว 

 
นายประดงั ปรีชญางกรู ไดเ้สนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งนางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4377  
และ/หรือ นายวิชาติ   โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4451  และ/หรือ นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4799  แห่งบริษทั  สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 
โดยกาํหนดค่าตอบแทนไม่เกิน  2,450,000  บาทต่อปี เพิ�มขึ�นจากปี 2559 จาํนวน 125,000 บาท เนื�องจากมาตรฐานการบญัชีที�
เปลี�ยนแปลง ทาํให้งานการตรวจสอบ และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มมากขึ�นประกอบกบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไม่ไดป้รับเพิ�ม
ตั�งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา ทั�งนี�ค่าตอบแทนดงักล่าว  ยงัมิไดน้บัรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบญัชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  
และค่ารถ  ฯลฯ  ตามที�จ่ายจริง ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ และให้นาํเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  นอกจากนั�น  หาก
บริษทัฯ มีธุรกิจเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครั� ง  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี�  
 
 มติ  ที�ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั2งนางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที� 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทพิย์   เลศิวทิย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4377 และ/หรือ นาย

วิชาติ   โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4451  และ/หรือ นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที� 4799  แห่งบริษัท  สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 จํานวน  2,450,000 บาท  เพิ�มขึ2นจากปี 2559 จํานวน 125,000 บาท เนื�องจากมาตรฐานบัญชีที�

เปลี�ยนแปลง ทําให้งานการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มมากขึ2นประกอบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ�ม

ตั2งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  ทั2งนี2ค่าตอบแทนดงักล่าว  ยงัมิได้นับรวมถงึค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบัญชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  

และค่ารถ  ฯลฯ  ตามที�จ่ายจริง ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จาํกดั  จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นําเรื�องดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป  นอกจากนั2น  หาก

บริษทัฯ มีธุรกจิเพิ�มขึ2นอย่างมีนัยสําคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั2ง ตามที�เสนอ   
 
โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั2งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2 
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ผู้ถอืหุ้นทั2งหมด 241 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 645,549,258 หุ้น 

เห็นด้วย       642,909,758 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.5911  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 2,639,500 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.4089  

 

หมายเหตุ: ในวาระนี2มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ2นอีก จาํนวน 1 ราย  คดิเป็น 64 หุ้น 

 
วาระที% 9 พจิารณาเรื%องอื%น  ๆ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี�  
 
คาํถาม 1:  เนื%องจากในปัจจุบันบริษัท เทด้า จาํกัด (“TEDA”) มมีูลค่าเพิ%มขึsนมาก   และหากนํา TEDA เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทที%จะได้รับผลประโยชน์จาก TEDA คือ SAMART  ใช่หรือไม่  
 
คาํตอบ 1 :  ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อที�ประชุมว่า  หากบริษทัฯ นํา TEDA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

บริษทัที�ไดรั้บผลประโยชน์จาก TEDA คือ SAMART เนื�องจาก TEDA เป็นบริษทัยอ่ยซึ� ง SAMART ถือหุ้น
ทางออ้มผ่านบริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั (“SUT”) ร้อยละ 94.35   อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัทาง SAMART 
ยงัไม่มีแผนที�จะนาํ TEDA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  แต่ในอนาคตอาจจะนาํกลุ่ม Utilities & 
Transportations  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ� งในกลุ่มธุรกิจดงักล่าวมีบริษทัหลกัๆ  ไดแ้ก่ บริษทั 
แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จาํกดั (“CATS”) บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ (“SUT”) และ TEDA เป็นตน้  

 
คาํถาม 2 :  ตามรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในวาระที% 2 ได้รายงานว่า มีการทําข้อตกลงพิเศษกับทาง 

Xiaomi นัsนคืออย่างไร นอกจากนัsน ตอนนีsโทรศัพท์เคลื%อนที%รุ่น  Xiaomi 6  ได้มีการออกจําหน่ายแล้ว        
ขอทราบว่าปัจจุบัน  SIM ยงัไม่ได้นําโทรศัพท์เคลื%อนที%รุ่นดงักล่าวเข้ามาจาํหน่ายใช่หรือไม่ 

 
คาํตอบ 2 :  ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซกัถามต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ ไดน้าํเขา้โทรศพัท์เคลื�อนที� Xiaomi ชุดแรก เมื�อสัปดาห์ที�

ผา่นมา  โดยบริษทัไดเ้ริ�มซื�อโทรศพัทเ์คลื�อนที�รุ่นที�คาดการณ์วา่จะจาํหน่ายไดก่้อน  เพื�อดูวา่ตลาดมีการตอบ
รับอยา่งไร  ซึ�งปัจจุบนัก็ไดรั้บผลการตอบรับที�ดี และบริษทัฯ คาดวา่จะนาํเขา้โทรศพัท์เคลื�อนที�รุ่น Xiaomi 6  
เขา้มาจาํหน่ายเป็นลาํดบัต่อไป นอกจากนั�นบริษทัฯ กาํลงัอยู่ในขั�นตอนการเจรจาที�จะซื�อตรง ซึ� งคงตอ้งใช้
เวลาพอสมควร    

 
คาํถาม 3 :  ตามที%ได้รายงานว่า ทางบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิyการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีค (Thai Premier  

League) เป็นระยะเวลา 5 ปี   ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการขายต่อลิขสิทธิyให้กับ True หรือไม่อย่างไร  
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คาํตอบ 3 :  ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อที�ประชุมวา่  ลิขสิทธิU การถ่ายทอดสดฟุตบอลอยูก่บัทาง True (ซึ� งไม่มีความ
เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ) แต่บริษทัฯ เป็นเพียงผูรั้บจา้งจากทางสมาคมฟตุบอลใหเ้ป็นผูถ่้ายทอด โดยกลอ้งที�ใชใ้น
การถ่ายทอดสดในสนามแข่งฟุตบอลนั� นเป็นของบริษัทฯ และเมื�อบริษัทฯ ทํา Production ตัดต่อเสร็จ
เรียบร้อยแลว้  ทาง True จะนาํสญัญาณภาพไปออกอากาศต่อไป 

 
คาํถาม 4 :  บริษัทฯ  ได้มีการร่วมทุน (Joint Venture) ในบริษัท CATS ซึ%งเป็นธุรกิจในกลุ่ม Utilities & 

Transpor tations  กับใครหรือไม่ 
 
คาํตอบ 4 :  ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซกัถามต่อที�ประชุมวา่ ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจใหบ้ริการควบคุมการจราจรทางอากาศ

ในประเทศกมัพชูาผา่น CATS มาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี  โดยเริ�มแรกบริษทัฯ มี Partner ที�ถือหุ้นใน CATS 
ร้อยละ 10   แต่ต่อมาบริษทัฯ ไดมี้การขอซื�อเงินลงทุนจากผูถื้อหุ้นดงักล่าวคืนทั�งจาํนวน  ทาํให้ในปัจจุบนั
บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ใน CATS  ซึ�งบริษทัฯ ไดมี้การลงนามในสญัญาสมัปทานที�ไดรั้บจากรัฐบาล
กมัพชูาในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว  รวมเป็นระยะเวลา 32 ปี ตั�งแต่ปี 2544-2576 

 
คาํถาม 5 :  เนื%องจาก SAMART ดําเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทโฮลดิsง (Holding Company) ในอนาคตบริษัทฯ จะ

เปลี%ยนชื%อเป็น Samar t Holding หรือไม่ 
 
คาํตอบ 5 :  ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซกัถามต่อที�ประชุมวา่  บริษทัฯ คงจะไม่มีการเปลี�ยนชื�อเป็น Samart Holding เนื�องจากใน

อนาคตบริษทัฯ อาจจะมีกิจการบางอยา่งที�บริษทัฯ  จะดาํเนินการเอง ซึ�งกิจการดงักล่าวจะตอ้งเป็นกิจการที�ไม่
มีความเสี�ยง  มีลูกคา้ที�แน่นอน  และมีรายไดใ้นระยะยาว    โดยกิจการที�บริษทัฯ จะดาํเนินการนั�น ไม่ใช่จะดี
สาํหรับบริษทัฯ เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งดีสาํหรับประเทศไทยดว้ย  
 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�องอื�นใดใหพิ้จารณา  ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าว 

 

ปิดประชุม เวลา 17.45  น. 

 

                         ประธานที�ประชุม 
                                         ( ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์) 
 
 
          เลขานุการที�ประชุม 

                         ( นางจิรวรรณ   รุจิสนธิ ) 
 


