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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2559 

บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด  (มหาชน) 

วนัที 29 เมษายน 2559  เวลา  16.00 น.  ณ หอ้งแมจิก 3 ชนั 2   
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 

         

เวลาและสถานท ี ประชุมเมือวนัที 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ  ห้องแมจิก  3  ชนั  2 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด ์

คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210 

 

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์ ประธานกรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร รองประธานกรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเสรี   สุขสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายปริญญา  ไววฒันา   กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

5. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ์ กรรมการ 

6.     นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

7.     นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพือ

ความยงัยนื 

8. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการเพือความยงัยนื 

 

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม 

 

1.    นายประชา  พทัธยากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) 

2. นางสาวนาํทิพย ์ บุรพพงษานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

3. นายพงษเ์ทพ   วิชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

4. นางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เลขานุการบริษทัฯ  

 

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที 0107536000188,  99/1  หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร  :  (662) 502-6000 www.samartcorp.com 
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ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ (ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร์) 

2. นายประจกัษ ์  แจง้แสงทอง 

 

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
 

 นายพรศกัดิ ชยัวณิชยา (ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
 

เริมการประชุม       มีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจํานวนได้ 357 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทังสิ น  

695,745,105 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทัฯ จาํนวน 1,006,503,910 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 69.1249  

ของหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
     

 นอกจากนนับริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา  จึงส่งผลใหจ้าํนวน

เสียงของผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั  ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ ประธาน

กรรมการ ซึงทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการบริษัทฯ  ประธาน

คณะอนุกรรมการต่างๆ  ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ต่อทีประชุมพร้อมทงัชีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระใหผู้ถ้ือหุน้ทราบดงันี 

 

1. การนบัคะแนนจะถือตามเสียงของผูถ้ือหุน้  1  หุน้ เป็น  1  เสียง 

2. ผูถ้ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้น            

ใบลงคะแนนทีไดรั้บ  ณ  ตอนลงทะเบียน           

3. หากผูถ้ือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน 

 แลว้ยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีรับไปนบัคะแนน           

4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงใน            

แต่ละระเบียบวาระเท่านนั โดยจะนาํคะแนนเสียง  ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจาก

จาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม   และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็น

ดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ  

5.   ผูถ้ือหุ้นทีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ้ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย   ไม่เห็นด้วย   หรืองดออกเสียงตามความ

ประสงคข์องท่าน ผู ้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์เพือการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ              

จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  พร้อม     

สัดส่วนเมือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลงั

การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.   ในทุกระเบียบวาระ   ถา้ผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ หรือ        

คาํถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อทีประชุมว่าเป็นผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตวัโดย           

แจง้ชือและจาํนวนหุน้ทีถือ  แลว้จึงเสนอความเห็นหรือคาํถาม     
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   ประธานแจง้ต่อทีประชุมว่า เพือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการอนุมติัวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นใน

ครังนีในวาระที 2 เป็นเรืองเพือทราบ  จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง สําหรับวาระที 7 ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซึงมาประชุม สําหรับวาระอืนๆ ตอ้งการเพียงเสียงขา้ง

มากจากผูถ้ือหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั   ใหป้ระธานในทีประชุม

ออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด   

 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบว่า  เพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม  บริษทัฯ ได้

เชิญคุณสินมหตั สุขจิตต ์ผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที

ประชุม   รวมทงัไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถ้ือหุน้ในการตรวจนับคะแนนเสียงดว้ย  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูอ้าสาสมคัรใน

การตรวจนบัคะแนนเสียงเพิมเติมในการประชุมในครังนี 

 

นอกจากนนั  ตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม สาํหรับ

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2559  ตงัแต่วนัที 30 กนัยายน 2558  ถึงวนัที 31 มกราคม 2559  รวมทงัผูถ้ือหุ้นสามารถ

ส่งคาํถามเกียวกบับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นได ้ตงัแต่วนัที 30 กนัยายน 2558 จนถึงวนัที  28  เมษายน 2559 

นนั   ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอวาระ  และส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมครังนี 

 

 เมือผูถ้ือหุน้รับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามทีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมทีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุมดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  ประชุมเมือวันที 29  เมษายน 2558 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2558  ประชุมเมือ

วนัที 29 เมษายน 2558 ซึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาความถูกตอ้ง และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนัด

ประชุมเพือตรวจสอบล่วงหนา้แลว้  ประธานฯ  เห็นว่าเมือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็น

อยา่งอืน จึงไดข้อมติจากทีประชุม 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ผูถ้ือหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว ประธานฯ 

จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา 
 

 มติ  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  ประชุมเมือ

วันที 29  เมษายน 2558  โดยไม่มีการแก้ไข  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 411 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,288,405 หุ้น 

เห็นด้วย       709,969,105 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6744  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 2,319,300 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.3256  

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริมเปิดประชุม จํานวน 54 ราย  คิดเป็น 

16,543,300 หุ้น  
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วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 

2558 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ รายงานต่อทีประชุมว่า ปี 2558 ทีผ่านมาถือเป็นอีกปีแห่งความทา้ทายของบริษทัฯ เนืองมาจาก

สภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวัทงัภูมิภาคเอเชียและทวัโลก อย่างไรก็ตาม ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การไม่

หยดุยงัในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงการมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ทาํให้ในปี 2558   บริษทัฯ ยงัคงสามารถ

ทาํรายไดร้วมถึง 18,586 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 808 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ดงันี 

 

 วิสัยทัศน์ 

 กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมนันาํเสนอสินคา้ และบริการทางดา้นเทคโนโลยทีีกา้วไกล เพอืนาํมาซึงความเจริญ

ทียงัยนืและคุณภาพชีวิตทีดียงิขึน  

 พันธกิจ 

เพือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ ทางกลุ่มบริษทัสามารถจึงมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี 

  “ลูกค้า” 

พฒันาและนาํเสนอสินคา้และบริการทางดา้นการสือสารโทรคมนาคมและบริการดา้นเทคโนโลยีอืนๆ ที

เปียมคุณค่า สามารถตอบสนองความตอ้งการสูงสุดและเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจให้แก่

ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 

“องค์กร” 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการในการดาํเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โปร่งใส และเป็นธรรม อนันาํมาซึงความเชือมนัและความเจริญทียงัยนื 

“พันธมิตร” 

พฒันาความสัมพนัธ์ทีแข็งแกร่งกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพือประสานความร่วมมือในการนาํเสนอสินคา้

และบริการอนัทรงคุณค่า และนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั 

“พนักงาน” 

พฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ให้ความมนัใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังาน และส่งเสริมให ้“สามารถ” เป็นองคก์รสถาบนัทีพร้อมดึงดูดผูมี้ความสามารถเขา้ร่วมงาน 

“ผู้ถือหุ้น” 

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทีก่อให้เกิดรายไดป้ระจาํและสร้างฐานการเติบโตทียงัยืนให้แก่องค์กร 

เพือมอบผลตอบแทนทีคุม้ค่าใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้อยา่งต่อเนือง 
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“สังคมและชุมชน” 

ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” อนัเป็นนโยบายหลกัดา้นกิจกรรมเพือสังคมของกลุ่ม

บริษทัสามารถ ผ่านโครงการและกิจกรรมอนัมีประโยชน์อยา่งจริงจงัและต่อเนือง ทงัภายในและภายนอก

องคก์ร 

โดยกลุ่มบริษทัสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจหลกั ดงัต่อไปนี 

- สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

- สายธุรกิจ Call Center 

- สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

- สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

- สายธุรกิจ Technology Related Services 

 ผลการดําเนินงานในสายธุรกิจ Utilities and Transportation  

 

 บริษัท แคมโบเดีย แอร์  ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”)    มีจ ํานวนเทียวบินทีบินเข้าประเทศ 

เทียวบินภายในประเทศและเทียวบินทีบินผ่านน่านฟ้ามีจาํนวนรวม 86,616 เทียวบิน หรือเพิมขึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า 

ในปี 2558 CATS มีรายไดร้วมทงัสิ น 1,495 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 23 ซึงเป็นผลจากจาํนวนเทียวบินที

เพิมขึน และมีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 248 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 43 

 

 บริษัท กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด  (“KPP”)  ไดท้าํการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บับริษทั 

กมัปอต ซีเมนต ์จาํกดั ทีประเทศกมัพูชา เป็นปีที 8  ตามสัญญาซือขายไฟฟ้าทีไดล้งนามตงัแต่ปี 2551  โดยในปี 2558 KPP มี

รายไดร้วม 124 ลา้นบาท ในขณะทีมี กาํไรสุทธิ 22 ลา้นบาท  

 

 บริษัท เทด้า จํากัด  (“TEDA”)  ในปี 2558  TEDA  มีรายไดร้วม  956  ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 31 

ลา้นบาท  มีโครงการหลกัๆ ทีลงนามในปี 2558 ไดแ้ก่  โครงการว่าจา้งก่อสร้างเพือปรับปรุงสถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่า 483.95 ลา้นบาท  โครงการว่าจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชินเนิน กบับริษทั ไออาร์พีซี 

คลีน พาวเวอร์ จาํกดั มูลค่า 265.05 ลา้นบาท  และโครงการว่าจา้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตน้ทางพระนครใต ้กบัการไฟฟ้านคร

หลวง มูลค่า 435.75 ลา้นบาท  โดยเมือวนัที 19 เมษายน 2559 TEDA ไดล้งนามใน หนังสือยืนยนัการว่าจ้างจัดหาและจ้าง

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 500/230 กิโลโวลต์ มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 1,163 ลา้นบาท และระบบ 230 กิโลโวลต ์

มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 129 ลา้นบาท ปัจจุบนั มีมูลค่างานคงคา้งในมือ (Backlog) 3,176 ลา้นบาท  

 

นอกจากนี  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  ยงัไดร้ายงานความคืบหนา้เกียวกบัการศึกษาการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่าน

หินทีเกาะกง  ประเทศกมัพูชาว่า  ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศึกษาขอ้มูลและเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

หากมีความคืบหนา้อยา่งไร บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบต่อไป  
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ผลการดําเนินงานในสายธุรกิจ Call Center 

 

 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด  (มหาชน) (“OTO”)   ปี 2558 OTO มีรายไดร้วมเพิมขึนร้อยละ 26 มี

กาํไรสุทธิเท่ากบั 66 ลา้นบาท  OTO มีการลงนามโครงการทีมีมูลค่าสูง ไดแ้ก่  โครงการศูนยบ์ริการขอ้มูลผูใ้ชไ้ฟฟ้า  ( 1129 

PEA Call Center ) ระยะที 3 248 ลา้นบาท  โครงการศูนยบ์ริการลูกคา้ทางโทรศพัท์  Thai Contact Center (TCC)  134 ลา้น

บาท  และโครงการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ ( 1690 Call Center )121 ลา้นบาท  โดยมีมูลค่างานคงคา้ง ณ สิ นปีเท่ากบั 

1,472 ลา้นบาท  

 

ผลการดําเนินงานในสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

 

 บริษัท  สามารถ  ไอ-โมบาย  จํากัด (มหาชน) (“SIM”)  รายไดจ้ากการขายและบริการในสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia ลดลงจาก  12,370  ลา้นบาทในปี 2557  เป็น 7,730  ลา้นบาท ในปี 2558  รายไดล้ดลง 4,695  ลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ 37.5 กาํไรสุทธิลดลง 673 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.7 มาจากการลดลงของยอดจาํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที 

อนัเป็นผลจากการแข่งขนัทีรุนแรงในตลาดสมาร์ทโฟน อีกทงัการทาํ campaign แจกเครืองโทรศพัท์เคลือนทีฟรี เพือรักษา

ฐานลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คลือนที  

 

อยา่งไรกต็าม SIM ไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจเกียวกบังานบริการ E-Commerce  ซึง

คาดว่าจะเริมเปิดตวัสินคา้ และบริการใหม่ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2559  

 

ผลการดําเนินงานในสายธุรกิจ ICT Solution Services 

 

 บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”)   ในปี 2558 SAMTEL ไดล้งนามสัญญาใน

โครงการใหม่ รวมมูลค่า 7,057 ลา้นบาท เพิมขึน 1,114 ลา้นบาท จากปี 2557 โดยรับรู้รายไดแ้ลว้จาํนวน 2,468 ลา้นบาท ในปี 

2558 และส่วนทีเหลือ 4,588 ลา้นบาท จะถูกรับรู้รายไดใ้นปี 2559 เป็นตน้ไป  โดยรายไดจ้ากการขายและบริการลดลงร้อยละ 

13.37 เหลือ 5,716 ลา้นบาท ในปี 2558 จาก 6,598 ลา้นบาทในปี 2557 ในขณะทีอตัรากาํไรขนัตน้ในปี 2558 ปรับตวัเพิมขึน

เป็นร้อยละ 20.54 จากเดิมทีร้อยละ 20.18 ณ สิ นปี 2558 มีมูลค่างานคงคา้งในมือ (Backlog) อยูที่ 8,242 ลา้นบาท  นอกจากนัน

ในปี 2558 ไดช้นะประมูลหลายโครงการ โดยโครงการหลกัๆ ได้แก่   โครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคดักรอง

ผูโ้ดยสาร (APPS) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  มูลค่า 3,250 ล้านบาท โดยเริมรับรู้รายไดต้ังแต่เดือน

ธนัวาคม 2558 เป็นตน้ไป จากจาํนวนผูโ้ดยสารทีประมาณ 56 ลา้นคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิมขึนประมาณร้อยละ 7  ในแต่

ละปี  โครงการจา้งเหมาติดตงัระบบวิทยุสือสารเคลือนทีแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กบักรุงเทพมหานคร 

มูลค่า 851 ลา้นบาท และโครงการศูนยข์อ้มูลทีดินและแผนทีแห่งชาติ ระยะที 2 ของกรมทีดินมูลค่า 719 ลา้นบาท  

 

ผลการดําเนินงานในสายธุรกิจ Technology Related Services 

 

 บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด  (“SE”)   ปี 2558 SE มีรายไดร้วม  601 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี

ก่อน  มียอดขายกล่อง Digital TV set-top-box จาํนวน 762,424 กล่อง และเสาอากาศ Antenna จาํนวน 400,928 เสา  โดย

ในช่วงไตรมาสที 2  ของปี 2559  รัฐบาลจะออก e-coupon ทีวีดิจิทลั อีกประมาณ 9.9 ลา้นใบ  
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ความสําเร็จทางด้านการเงิน 

 

 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการหกเดือนหลงัของปี  2557 ในอตัรา 0.43  บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นเงิน 432.8  ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลไปในเดือนพฤษภาคม  2558 และไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2558 ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 301.9  ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลไป

ในเดือนกนัยายน  2558   รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2558 เป็นเงิน 734.7  ลา้นบาท 

 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก   บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษัทหนึง  สําหรับผลการดาํเนินงานครึงปีหลงัของปี  2557 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 

173.2  ลา้นบาท และไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2558 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นเงิน 108.3  ลา้นบาท รวมเงินปันผลรับในปี 2558 เป็นเงิน 281.5  ลา้นบาท 

 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก   บริษทั สามารถ  ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกบริษทั

หนึงทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํหรับผลการดาํเนินงานครึงปีหลงัของปี  2557 ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 

93.6  ลา้นบาท และไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2558 ในอตัรา 0.015 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นเงิน 46.8  ลา้นบาท รวมเงินปันผลรับในปี 2558 เป็นเงิน 140.4  ลา้นบาท 

 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกบริษทั

หนึงทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํหรับผลการดาํเนินงานครึงปีหลงัของปี  2557 ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 

9.6  ลา้นบาท และไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2558 ในอตัรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิด

เป็นเงิน 13.4  ลา้นบาท รวมเงินปันผลรับในปี 2558 เป็นเงิน 23  ลา้นบาท 

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2558 

รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการทีด ี

 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพือใหก้ารบริหารจดัการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมนัคงและ

เจริญเติบโตอยา่งยงัยนื และเกิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

 

จากการพัฒนาการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเนือง ส่งผลให้บริษทัฯ  (“SAMART”)  และบริษัทย่อยทีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  อีก  2  บริษทั  คือ  บริษทั  สามารถเทลคอม  จาํกดั  (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท 

สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)  (“SIM”)  รวมทงับริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”)  ไดรั้บการจัด

อนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระต่างๆ ในปี  2558  ดงันี 

 

SAMART, SAMTEL, SIM  และ OTO ไดรั้บรางวลัและผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันี 

1. SAMART  ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ ASEAN CG Scorecard ประจาํปี 2558 ดงันี  

1)  Top 5 ASEAN Publicly Listed Companies 

2)  Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies 
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3)  Top 3 Domestic Publicly Listed Companies in Thailand  

 และ  SAMTEL ไดรั้บรางวลั Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies 

2. SAMART,  SAMTEL  และ  SIM ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 

ประจาํปี 2558 ในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว)   และ  OTO  ไดรั้บผลการประเมิน “ดีมาก” (4 ดาว) 

3. SAMART, SAMTEL, SIM  และ OTO ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2558 ในระดบั “4 TIA” 

 

นอกจากนีนายศิริชยั  รัศมีจนัทร์   ไดร้ายงานความคืบหนา้ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั รายละเอียด ดงันี 

 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินระดบัการพฒันาความยงัยืนเรือง Anti-Corruption ของบริษทัจดทะเบียน

ไทยปี 2558 ประเมินโดยสถาบนัไทยพฒัน์ ในระดบั 3 แสดงถึงการทีบริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายเพือ

ดาํเนินการเกียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั  ขณะทีปี 2557 ผลการประเมินอยู่ใน

ระดบั 1 

 บริษทัฯ สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพือประเทศไทย (PACT Network) ซึงสถาบนั

ไทยพัฒน์ ได้จับมือกับแนวร่วมดาํเนินงานทีเห็นความสําคัญต่อการตา้นทุจริตภาคปฏิบติั (Anti-

corruption in Practice) โดยริเริมการทาํงานในลกัษณะเครือข่ายทีเรียกว่า PACT (Partnership Against 

Corruption for Thailand) 

 บริษทัฯ ส่งผูแ้ทนของบริษทัฯ เขา้ประชุมกบัเครือข่ายดงักล่าวอย่างสมาํเสมอ รวมทงัไดศ้ึกษาขนัตอน

ปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย Collective Action Coalition : CAC  ซึงบริษทัฯ จะนาํมาพิจารณา

ความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม เพือการเขา้เป็นแนวร่วมต่อไป 

 

กิจกรรมเพือสังคม  (CSR) 

 

การสร้างคนคุณภาพ  : (ภายนอกองค์กร)  

 SAMART INNOVATION  ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ี การใหทุ้นวิจยั และการจัด

ฝึกอบรมความรู้ เสริมทกัษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยสืีอสารโทรคมนาคม  

1. Samart Innovation Award 2015 จดัต่อเนืองเป็นปีที 13 โดยในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือ

กบั สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ในการ

ดําเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลย ีซึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี  

- มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํชมบริษทัชันนาํดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี และ

สถาบนัวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชนันําของไตห้วนั (สําหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 

อนัดบั)   

- สนบัสนุนเงินรางวลั Samart  Innovation Award 2015 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบดว้ย  รางวลั “สุดยอด

นกัคิดนกัพฒันานวตักรรมตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท  พร้อม

รางวลัรองชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลาํดบั และสนับสนุนเงินทุน

เริมตน้ธุรกิจ หรือ “ทุนเถา้แก่นอ้ย” จาํนวน 21 ทีมๆ ละ 20,000 บาท  
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- สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึง 4 ปีทีผ่านมา (ปี 2555-2558) เราไดก้ระตุน้นักพฒันารุ่น

ใหม่ของไทย กว่า 800 คน  มีผลงานสร้างสรรคก์ว่า 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลว้กว่า 20 

ผลงาน และยงัคงมุ่งมนัเฟ้นหาผูที้มีความพร้อมต่อไป  

 2. Samart Innovation FUND มอบทุนวิจยัแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม ชนัปีสุดทา้ย 

เพือเพิมโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบนัการศึกษา 5  แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000  บาท   

                  3.   Samart Innovation CAMP จัดฝึกอบรมความรู้และทกัษะวิชาชีพทีจาํเป็นในสายสือสารโทรคมนาคม 

ภายใตห้วัขอ้ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทางอาชีพ” ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เป็นตน้ 

 

 โครงการทุนสามารถ  

 สนับสนุนทุนการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยเนชัน  จาํนวน 100,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน 

จาํกดั (มหาชน)  

 สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กบัสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

จาํนวน 5 ทุน มูลค่า 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจ ัย และการพฒันาให้กบั

มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 5 ทุน  มูลค่า 100,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ  

 สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม  จาํนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครืองอุปโภค

บริโภค แก่นกัเรียนทีขาดแคลนทุนทรัพย ์แก่ โรงเรียนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 2 จงัหวดัสระบุรี 20 ทุน และ 

โรงเรียนจาก จงัหวดัสุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 40 ทุนรวมมูลค่า 145,000  บาท 

โดยมูลนิธิสามารถ 

 สนับสนุนทุนการศึกษา 60 ทุน แก่ โรงเรียนบา้นกนัตรง 30 ทุน โรงเรียนบา้นว่าน 15 ทุน โรงเรียนอมัรินทร์ 

10 ทุน  โรงเรียนบา้นสนวน 5 ทุน รวมมูลค่า 120,000  บาท พร้อมมอบจักรยาน 40 คนั อุปกรณ์การเรียน 

และเครืองอุปโภคบริโภค โดยมูลนิธิสามารถ 

 

 สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา 

 สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ร่วมกบั King Power สนบัสนุนโครงการนาํเด็กไทยทีมีความสามารถเขา้ร่วมอบรม

กบัสโมสร Leicester City Academy ทีประเทศองักฤษ จาํนวน 15 คน พร้อมนาํสือมวลชน 30 คน เขา้ร่วม

ชมการแข่งขนัของทีม Leicester City มูลค่า 20,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 สนับสนุนกีฬาฟุตบอล แก่สโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอล

เมืองทอง ยไูนเตด็ สโมสรฟุตบอลสงขลายไูนเตด็ สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร่ ยไูนเต็ด 

และสโมสรฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี โดยกลุ่มบริษทัสามารถ 

 สนับสนุนสมาคมขีม้าโปโลแห่งประเทศไทย  ร่วมกบั  King  Power มูลค่า 1,000,000  บาท โดยบริษัท  

สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

 

19 

 

 สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ The Singha Chealsea FC Celebration Match  ร่วมกบั บริษทั สิงห์

คอร์ปอเรชนั จาํกดั  และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดย บริษทั ไอ-สปอร์ต 

จาํกดั และ บริษทั สามารถมลัติมีเดีย จาํกดั 

 สนับสนุนชมรมนักกีฬาฮอกกีนําแข็ง Bangkok Warriors เพือแข่งขนั Bangkok  Puckfest Youth Ice 

Tournament 2015 มูลค่า 50,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

 

 สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอืนๆ 

 สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ใหแ้ก่ ชุมชนบา้นมอญ เกาะเกร็ด โรงเรียนประสานสามคัคีวิทยา (อาํเภอบางบวั

ทอง) โรงเรียนตลาดบางคูลดั (อาํเภอบางใหญ่) หอสมุดแห่งชาติ  เขตลาดกระบงั และวดัเชตุพน โดย บริษทั 

สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 สนับสนุนการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบา้นกนัตรง อาํเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ จาํนวนเงินกว่า 

700,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

 สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด  มอบโต๊ะ - เกา้อี เพือใชใ้นการปรับปรุงห้องสมุดโครงการ “ห้องสมุดมี

ชีวิต” โรงเรียนบา้นคลองสง จงัหวดัชุมพร  มูลค่า 25,300  บาท 

 สนับสนุนและจัดกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม จังหวัดนครราชสีมา โดย

กลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” อาทิ หอ้งสมุด อาคารเรียนเดก็เลก็ สนามกีฬา หอ้ง

พยาบาล ฯลฯ จาํนวนเงินรวมกว่า 200,000 บาท  

 

       การสร้างคนคุณภาพ  : (ภายในองค์กร) 

 SAMART INNOVATION  for SAMART PEOPLE   เวทีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ดา้นการตลาด และ

แผนธุรกิจ ซึงจัดขึนเป็นปีแรก เพือกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ให้กบัพนักงานภายในองค์กร  พร้อมเติมทกัษะ

ความรู้ทีเกียวขอ้ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีผูไ้ดรั้บรางวลัจากโครงการมูลค่ารวมกว่า 1,060,000 

บาท  ประกอบดว้ย รางวลั Top Award จาํนวน 1 รางวลั มูลค่ารวม 760,000 บาท รางวลั Inspiration Award จาํนวน 

1 รางวลั มูลค่ารวม 150,000 บาท และรางวลั Recognition Award จาํนวน 3 รางวลัๆ ละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 

150,000 บาท 

 โครงการ SMART TALK  กิจกรรมเติมทกัษะ ความรู้ดา้นต่างๆ ทีจดัอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี ตงัแต่ ปี 2554  

เพือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์  เติมทกัษะ ความสามารถในดา้นต่างๆ  ให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานภายใน  

ดงันี 

 ครังที 1 :  SMART TALK : Personality WOW!  เสริมภาพลกัษณ์ดว้ยบุคลิกภาพทีดี  ให้กบัผูบ้ริหาร

และพนกังานกว่า 300 คน  

 ครังที 2 :  SMART TALK : พูดภาษาอังกฤษให้ชัดเวอร์  เพือเติมทักษะ ความรู้ด้านการพูด

ภาษาองักฤษดี ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานกว่า 300 คน  
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การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 

    มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบาํเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึงเกิดขึนจากการ

รวมกลุ่มของพนกังานจิตอาสาในบริษทัฯ นอกจากนี ยงัไดมี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ 

ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” 

 

 Samart Mind Power  ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ย 

- กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” สวดมนต ์เดินจงกรม นงัสมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเยน็วนัพฤหสั  

- กิจกรรม  “เสียงธรรม”  นาํหลกัธรรม  คาํสอนของพระอาจารยต่์างๆ  มาเปิดในเสียงตามสายทุกเชา้วนั

จนัทร์ 

 สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกล้าดี” เพือเปิดโอกาสให้อาสาสมคัร “สามารถดีคลับ” ไดท้าํกิจกรรมทีมี

ประโยชน์ และมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามความประสงค์ จ ํานวน 5 ทุน มูลค่า 

50,000 บาท 

 สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทําดีถวายพ่อหลวง ดว้ยการรวมกลุ่มของจิตอาสาของบริษทัฯ ร่วมกนั

ถกัหมวกไหมพรมเพือนาํไปถวายพระภิกษุ แม่ชี ตามวดัต่างๆ มอบให้กบัผูป่้วยโรคมะเร็งตามโรงพยาบาล 

อาทิ รพ.ศิริราช  รพ.รามาธิบดี และมอบใหก้บัผูป้ระสบภยัหนาว 

 สนับสนุนโครงการ รวมพลคนธรรม (ทํา) ดี รุ่นที 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช “ค่ายรวมพล...ฅนธรรม(ทาํ)ดี 

พฒันาคุณธรรม” รุ่นที 3 เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 4 จาก

โรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 240 คน มูลค่า 10,000 บาท 

 กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วน

ช่วยเหลือสังคมร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครัง  

 สนับสนุนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทีประเทศเนปาล มอบขา้วสาร 400 ถุง พร้อมดว้ยเครืองอุปโภคบริโภค 

โดย มูลนิธิสามารถ 

 สนับสนุนการจัดสร้าง “อุทยานราชภักด”ิ เพือสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระบูรพกษตัริยแ์ห่งสยาม 

7 พระองคแ์ละนิทรรศการการแสดงพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษตัริย ์ณ 

กองทพับก อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มูลค่า 1,000,000 บาท 

 สมทบเงินซือเครืองช่วยหายใจ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์ จาํนวน

เงิน 650,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

 สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครังที 5 (the Fifth 

Biennial Conference of AsianSIL) มูลค่า 250,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 สนับสนุนมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทนําพุ จังหวัดลพบุรี จาํนวนเงิน 100,000 บาท โดย บริษทั สามารถ

เทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2558 

 

 มติ  ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ประจําปี  2558  ตามทีรายงาน  โดยในวาระนีเป็นเรืองเพือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
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วาระที  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที  31  ธันวาคม  

2558 

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ 

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2558  ซึงไดผ้่านการตรวจสอบจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ  โดยไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาและรับรองงบการเงินดงักล่าว

และเห็นควรนําเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณา  ดงัรายละเอียดทีปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 ซึงไดจ้ัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นแล้ว   

ประธานฯ ไดเ้สนอใหน้ายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินใหที้ประชุมพิจารณา   

 

นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  ไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  สิ นสุด ณ วนัที 31   

ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี  

 

ในปี  2558  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 18,366 ลา้นบาท รายไดร้วม 18,586 ลา้น

บาท ตน้ทุนขายและบริการ 14,355 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และอืนๆ จาํนวน  2,611 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายทาง

การเงิน 541 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 107 ลา้นบาท  อยา่งไรกต็าม  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 808 ลา้นบาท  หรือ

มีกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.80 บาท 

 

นอกจากนนั บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนตามงบการเงินรวม  19,389  ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม  27,317 ลา้น

บาท   และมีหนีสินหมุนเวียน 15,318 ลา้นบาท  หนีสินรวม 18,999 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 8,318 ลา้นบาท    

 

ประธานฯ ขอให้ทีประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาประจาํปี บญัชีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558  

 

 มติ    ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปี  

สินสุด วันที  31  ธันวาคม  2558   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ซึงมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 422 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,406,660 หุ้น 

เห็นด้วย       709,256,960 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.5579  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 3,149,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.4421  
 

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนอีก จํานวน 11 ราย  คดิเป็น 118,255 หุ้น 
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2558 
 

ประธานฯ ขอให้นายศิริชัย  รัศมีจันทร์  เป็นผูชี้แจงในเรืองดงักล่าว  นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ รายงานต่อที

ประชุมว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40  ระบุว่า “บริษทั

ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดมี้การตงัสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียนแลว้  ตงัแต่ไตรมาส

แรกของปี 2558 

 

ในปี  2558  บริษทัฯ  มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 808 ลา้นบาท และมีกาํไรต่อหุ้น 0.80 บาทต่อหุ้น ฝ่าย

บริหารจึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558  เป็นเงินหุ้นละ 0.50 บาท อย่างไรก็ตามทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมครังที 5/2558  เมือวนัที 14  สิงหาคม 2558  ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2558 ไปแลว้ ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลไปเมือ

วนัที 11 กนัยายน 2558 ดงันนับริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนทีเหลือ จาํนวน 0.20 บาทต่อหุน้ ในวนัที 23 พฤษภาคม 2559 คิด

เป็นอตัราส่วนทีจ่ายเงินปันผลร้อยละ 62.30 จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา 
 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี 
 

 อนุมัติให้งดการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากได้มีการจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไว้ครบเต็มจํานวนตามทีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว   ตังแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 

 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรก สินสุดวันที 

30 มิถุนายน  2558  ซึงได้จ่ายไปแล้ว เมือวันที 11 กันยายน 2558  ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทังสิน  301.95 ล้านบาท  

   อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล  สําหรับผลการดําเนินงานส่วนทีเหลือของปี  2558  ในอัตรา 0.20 บาทต่อ

หุ้น  เพิมเติมจากทีได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้ว 0.30 บาทต่อหุ้น รวม

เป็นเงินปันผลประจําปี 2558 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คดิเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 62.30  ของกําไร

สุทธิประจําปี  2558  ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ   ทีให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํากว่า

ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน  โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส่วนทีเหลือให้กับผู้ ถือหุ้นทีมีรายชือ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนในวันที  21  มีนาคม  2559  และกําหนดจ่ายในวันที 23 พฤษภาคม 2559  รวมเป็นเงินปันผลทีจ่ายเพิมจํานวน

ประมาณ   201.30  ล้านบาท 

โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

เห็นด้วย       710,466,860 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7263  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 1,949,800 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2737  
 

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนอีก จํานวน 1 ราย  คดิเป็น 10,000 หุ้น 
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 วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการของบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงถึงกําหนดพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ ประจําปี  2559 

 

ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมว่า ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ กาํหนดว่า  “กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระทีเกียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน”  ประธานฯ  จึงขอใหก้รรมการทงั 3 ท่าน  คือ  ดร. ทองฉัตร  

หงศ์ลดารมภ์ นายปริญญา ไววฒันา และนายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์  ออกจากห้องประชุม  และขอเรียนเชิญกลบัเขา้มาร่วม

ประชุมอีกครัง   เมือการพิจารณาวาระนีแลว้เสร็จ  และขอให้นายประดงั ปรีชญางกูร  รองประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํ

หนา้ทีเป็นประธานทีประชุมในวาระนีแทน 

 

นายประดงั ปรีชญางกูร  รายงานต่อทีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้น

ประจาํปี  กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึงในสาม (1/3)  ซึงในปีนีมีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระมีจาํนวน 3  ท่าน  จากกรรมการทงัหมด  8  ท่าน  คือ 

 

1. ดร. ทองฉัตร   หงศล์ดารมภ ์ กรรมการอิสระ  

2. นายปริญญา     ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

3. นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   กรรมการบริหาร 

 

ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึงคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการทีถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) 

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทงั 3 ท่าน เป็นผูมี้ประสบการณ์  ความรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นอยา่งดี  อีกทงัยงั

มีผลงานเป็นทีน่าพอใจตลอดระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ครังที 1/2559  

ซึงประชุมเมือวนัที  24  กุมภาพนัธ์  2559   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตงัดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์

นายปริญญา ไววฒันา และนายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  อีกวาระหนึง   
 

 นอกจากนนั ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์และ นายปริญญา ไววฒันา ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษทัฯ  ซึงบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวอ้ีกดว้ย  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าทีผ่านมา  ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายปริญญา    ไววฒันา  สามารถปฏิบติัหน้าทีและแสดง

ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ   รวมทงัผูที้เกียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ  

 

 จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 
 

มติ      ทีประชุมโดยไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสียทังสามท่านซึงประกอบด้วย ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ 

นายปริญญา  ไววัฒนา และนายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

ดังนี 
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 รับทราบการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ นาย

ปริญญา ไววัฒนา และนายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ 

 อนุมัติการแต่งตังดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ นายปริญญา ไววัฒนา และนายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ 

กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง 

  อนุมัติการแต่งตังดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ และนายปริญญา ไววัฒนา กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง 

ทังนี  การแต่งตังกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ

มอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  (กรรมการทีมีส่วนได้เสียจํานวน 3 ท่าน

คอื ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ นายปริญญา  ไววัฒนา และนายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองดังกล่าว)   
 

1)    ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทฯ) 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

เห็นด้วย       710,207,750 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6899  

ไม่เห็นด้วย 259,110 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0364  

งดออกเสียง 1,949,800 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2737  
 

2)    นายปริญญา  ไววัฒนา (กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทฯ) 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

เห็นด้วย       710,326,850 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7067  

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.00000099  

งดออกเสียง 2,089,800 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2933  

 3)  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์    (กรรมการบริหาร) 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

เห็นด้วย       597,704,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 83.8918  

ไม่เห็นด้วย 57,900 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0081  

งดออกเสียง 114,654,760 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 16.0938  
 

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการเข้าใหม่ 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหน้ายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานการแต่งตงักรรมการ

เขา้ใหม่  นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  แจง้ต่อทีประชุมว่า เดิมคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ต่อมามี

กรรมการลาออก 1 ท่าน ทาํให้ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน  8  ท่าน   เพือเพิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน   ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาการ

แต่งตงันายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ ซึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร- กลยุทธ์องค์กร ของบริษทัฯ เขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพิมเติมอีก 1 ท่าน ซึงบุคคลดงักล่าวมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณสมบติัครบถว้น  เหมาะสม  

และมีประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยประวติัการทาํงานของบุคคลดงักล่าว บริษทัฯ 

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่าน  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมล่วงหนา้แลว้ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาแลว้เห็นว่า   เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีจาํนวนกรรมการ

ทีเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้สรรหาคดัเลือกบุคคลทีมีความเหมาะสม และเห็นว่า  นาย

ธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  เป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบติัครบถว้น ทีประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติั

การแต่งตงั นายธนานันท์  วิไลลกัษณ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เพิมเติมอีก 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิม

กรรมการดงักล่าว ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เรืองการกาํหนดจาํนวนกรรมการบริษทัฯ  ซึงกาํหนดให้มีจาํนวนกรรมการ

ไดไ้ม่เกิน 15 ท่าน 

 

จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา  

  

มติ  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตังนายธนานันท์  วิไลลักษณ์ เข้าดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ เพิมเติมอีก 1 ท่าน  ทังนี นายธนานันท์  วิไลลักษณ์   ได้รับการอนุมัติแต่งตังเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  และผู้ รับมอบฉันทะ  ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี (นาย

ธนานันท์     วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองดังกล่าว) 
 

นายธนานันท์  วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร) 

 ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

 เห็นด้วย       681,405,660 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 95.6471  

 ไม่เห็นด้วย 259,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0364  

 งดออกเสียง 30,751,900 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 4.3166  

 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจําปี 2559 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายศิริชยั  รัศมีจันทร์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานเรืองการกาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจาํปี 2559 นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  รายงานต่อทีประชุมว่า  

บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัทีเหมาะสม  อยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ

เหมาะสมกบัหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการทีไดรั้บมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบ

เพิมขึนในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมเติมทีเหมาะสม  
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ในปีทีผ่านมา ทีไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558   คือ วงเงินไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท ซึงรูปแบบของค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าเบียประชุม 

และเงินบาํเหน็จประจาํปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โดยกลนักรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจาํปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่านมา ซึงรวมทงัค่าบาํเหน็จและค่าเบีย

ประชุม สําหรับกรรมการบริษทัฯ และอนุกรรมการทุกคณะ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ   ทังนี ค่าเบียประชุมสําหรับ

กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม มีรายละเอียด ดงันี 
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กรรมการบริษทัฯ  และ คณะกรรมการตรวจสอบ       

 ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครัง 

 กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครัง 
 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000  บาทต่อครัง 

 กรรมการ จาํนวน 15,000  บาทต่อครัง 

 

ทงันี  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการเพือความยงัยืน ไม่ไดรั้บค่า

เบียประชุม เนืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90  การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นและ

ผู ้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจาํปี 2559  

 

มติ  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินบําเหน็จและเบียประชุมคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการต่างๆ ประจําปี  2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท  โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ทังนีได้กําหนดค่า

เบียประชุมสําหรับกรรมการทีเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี 
 

 กรรมการบริษัทฯ  และ กรรมการตรวจสอบ     

  -  ประธานกรรมการ จํานวน 30,000 บาทต่อครัง 

  -  กรรมการ จํานวน 15,000 บาทต่อครัง 
 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  -  ประธานกรรมการ จํานวน  20,000 บาทต่อครัง 

  -  กรรมการ จํานวน 15,000 บาทต่อครัง 
    

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จและเบียประชุมสําหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ต่างๆ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึงมาประชุม โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี  

ผู้ถือหุ้นทังหมด 423 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,416,660 หุ้น 

เห็นด้วย       710,206,260 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6897  

ไม่เห็นด้วย 259,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0364  

งดออกเสียง 1,951,300 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2739  
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วาระที 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําปี 2559  และกําหนดค่าตอบแทน 

 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีประชุมว่า   คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2559  ตามกระบวนการทีกาํหนด และไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้น

พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยประธานฯ 

ขอใหน้ายประดงั  ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แจงเรืองดงักล่าว 

 

นายประดงั ปรีชญางกูร ไดเ้สนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาแต่งตงันางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4377  

และ/หรือ นายวิชาติ   โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4451  แห่งบริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559  โดยกาํหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 2,200,000  บาทต่อปี  ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา     และค่าสอบ

บญัชีส่วนเพิมจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีและรายงานของผูส้อบบญัชีทีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2559 จาํนวน 125,000 

บาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ทงัสิ นจาํนวน 2,325,000 บาท ทงันีค่าตอบแทนดงักล่าว  ยงัมิไดน้ับรวมถึงค่าใชจ่้าย

เบ็ดเตล็ดของผูส้อบบัญชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  และค่ารถ  ฯลฯ  ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของสาํนักงานทาํหน้าทีตรวจสอบ

บญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และให้นาํเรืองดงักล่าวเสนอต่อทีประชุมผู ้

ถือหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  นอกจากนนั  หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจตอ้งมีการ

ทบทวนอีกครัง  

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถ้ือหุน้สอบถาม ดงันี 

 

คาํถาม 1: จากตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   ในปี 2558  มีจํานวนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจํานวน  

41  บริษัท  ในขณะทีปี 2559 มีเพียง  40  บริษัท  ทําไมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ของปี 2559  จึงสูงกว่าปี 2558   

 

คาํตอบ 1: ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อทีประชุมว่า  เนืองจากมีการปรับเพิมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย  2  

บริษทัในกลุ่มบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 

(มหาชน) (“OTO”)  รวมทงัมีค่าสอบบญัชีส่วนเพิมจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีและรายงานของ

ผูส้อบบญัชีทีมีผลบงัคับใช้ในปี 2559   ประกอบกบัในปี 2558  ไดปิ้ดบริษัทย่อยซึงไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ  1  

บริษทั โดยมีค่าสอบบญัชี 16,000  บาท   จึงส่งผลให้ยอดรวมในตารางขอ้มูลค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของทงั

กลุ่มบริษทัสามารถฯ ในปี 2559  สูงกว่าในปี 2558  

 

คาํถาม 2 : จากคาํตอบในคาํถามข้างต้น  หากมีการเพิมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทซึงอยู่ในกลุ่ม SAMTEL และ 

OTO  แล้ว เหตุใดจึงต้องเพิมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทในกลุ่มบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน 

จํากัด (มหาชน) ด้วย   และจะถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซําซ้อนหรือไม่ 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

 

28 

 

คาํตอบ 2 : ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อทีประชุมว่า  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีซําซ้อนแต่อย่างใด  แต่

เนืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ (Holding Company) จึงไดร้ายงานภาพรวมของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ

ทงักลุ่มบริษทัสามารถฯ ใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบ 

 

คาํถาม 3 : บริษัทฯ ได้รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทีอยู่ ในต่างประเทศ 4 บริษัท (ซึงอยู่ ในประเทศ

อินโดนีเซีย ฮ่องกง และกัมพูชา ทีใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited)   ไว้ใน

ตารางข้อมูลค่าสอบบัญชีแล้วหรือไม่  และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจํานวนเท่าไร 

 

คาํตอบ 3 : ฝ่ายบริหาร ตอบขอ้ซักถามต่อทีประชุมว่า  บริษทัฯ ไม่ไดร้วมค่าสอบบญัชีไว้ในตารางขอ้มูลค่าตอบแทน

ผู ้สอบบัญชีทีนําเสนอ   ทังนี ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทีอยู่ในต่างประเทศ 4 บริษัท  มี

ค่าตอบแทนรวมประมาณ 3.3  ลา้นบาท นอกจากนี ยงัมีบริษทัยอ่ยทีอยูใ่นประเทศกมัพูชา อีก  3  บริษทั ซึงใช้

ผูส้อบบญัชีจาก PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมประมาณ  1.9  

ลา้นบาท 

 

ประธานฯ  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา  

 

 มติ  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตังนางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4377 และ/หรือ นาย

วิชาติ   โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4451  แห่งบริษัท  สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 2,200,000  บาทต่อปี  ซึงเท่ากับปีทีผ่านมา     และค่าสอบบัญชีส่วน

เพิมจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีทีมีผลบังคบัใช้ในปี 2559 จํานวน 125,000 บาท รวมเป็น

ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ทังสินจํานวน 2,325,000 บาท ทังนีค่าตอบแทนดังกล่าว  ยงัมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของ

ผู้สอบบัญชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  และค่ารถ  ฯลฯ  ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าทีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  และให้นําเรืองดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือ

พิจารณาอนุมัติต่อไป  นอกจากนัน  หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวน

อีกครัง ตามทีเสนอ   
 

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ

ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

 

ผู้ถือหุ้นทังหมด 425 ราย   รวมจํานวนหุ้นได้ 712,489,961 หุ้น 

เห็นด้วย       710,532,561 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7253  

ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

งดออกเสียง 1,957,400 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2747  
 

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนอีก จํานวน 2 ราย  คดิเป็น 73,301 หุ้น 
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วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ  

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถ้ือหุน้สอบถาม ดงันี 

 

คาํถาม  : ขอทราบสาเหตุหลักทีทําให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 ตํากว่าปี 2557 รวมทังแนวโน้มของผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559  

 

คาํตอบ  : ฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามต่อทีประชุมว่า  ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558  ต ํากว่าปี 2557  

เนืองมาจาก   สายธุรกิจ Mobile Multimedia มีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลงจาก 12,370 ลา้นบาทในปี 

2557 เหลือ 7,730 ลา้นบาทในปี 2558   ซึงมีสาเหตุมาจากการลดลงของยอดการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที  

อันเป็นผลจากภาวะการแข่งขันที รุนแรงในตลาดสมาร์ทโฟน  รวมทังการทําแคมเปญแจกเครือง

โทรศพัทเ์คลือนทีฟรี เพือรักษาฐานลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คลือนที  ตามทีไดร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานแลว้ในวาระที 2     อย่างไรก็ตาม  เชือว่าในปี 2559   ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัสามารถฯ 

น่าจะดีขึนโดยเฉพาะสายธุรกิจ ICT Solution and Services  และเชือมนัว่าในปี 2559 บริษทัฯ น่าจะมีกาํไรสูง

กว่าปี 2558 

 
 

 ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเรืองอืนใดใหพ้ิจารณา  ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมและกล่าว

ปิดประชุม เวลา 17.45  น. 

 

                         ประธานทีประชุม 

                                         ( ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์) 

 

 

          เลขานุการทีประชุม 

                         ( นางจิรวรรณ   รุจิสนธิ ) 

 


