
 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2561 

บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกัด  (มหาชน) 
วนัที� 27 เมษายน 2561  เวลา  16.00 น.  ณ ห้องแมจิก 3 ชั น 2   

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

         
เวลาและสถานที% ประชุมเมื�อวนัที�  27  เมษายน  2561   เวลา  16.00 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. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7.     นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที�

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

เพื�อความยั�งยนื 
9. นายธนานนัท ์  วไิลลกัษณ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยทุธ์องคก์ร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
10. นายประชา  พทัธยากร กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
 

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุมทั งหมด  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั งหมด 
 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวนํ าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
2. นายพงษเ์ทพ   วชิยักลุ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
3. 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  

 
ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
 

 นายชาติชาย       ตรีวมิล (ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
 
เริ%มการประชุม       มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้197 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั งสิ น 647,091,677
หุน้ แบ่งออกเป็นผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง 33 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั งสิ น 273,029,570 หุน้ และผูถื้อหุน้ที�รับมอบฉนัทะ  164
ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั งสิ น 374,062,107 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 1,006,503,910 หุ้น 
หรือเท่ากบัร้อยละ 64.29 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
     
 นอกจากนั นบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา  จึงส่งผลใหจ้าํนวน
เสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั  ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์ประธาน
กรรมการ ซึ� งทําหน้าที� เป็นประธานในที�ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการบริษัทฯ  ประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อที�ประชุม 
 
   ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่  เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม  บริษทัฯ ได้
เชิญนายสินมหัต สุขจิตต ์ผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�
ประชุม   รวมทั งไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้นในการตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูอ้าสาสมคัรใน
การตรวจนับคะแนนเสียงเพิ�มเติมในการประชุมในครั งนี    และได้ขอให้เลขานุการบริษทัฯ ช่วยชี แจงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดว้ย  โดยเลขานุการบริษทัฯ ไดชี้ แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้น
ทราบดงันี  

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     
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สัดส่วนเมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลงั
การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.   ในทุกระเบียบวาระ  ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ หรือ        
คาํถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที�ประชุมว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตวัโดย           
แจง้ชื�อและจาํนวนหุน้ที�ถือ  แลว้จึงเสนอความเห็นหรือคาํถาม     

 
เลขานุการบริษทัฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  การอนุมติัวาระในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ในครั งนี ในวาระที� 2 เป็นเรื�องเพื�อทราบ  จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  วาระที�  6  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งมาประชุม วาระที�  8,  9, 10, 12 และ 13  ตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซึ� งมาประชุม สําหรับวาระอื�นๆ 
นอกเหนือจากที�ระบุขา้งตน้  ตอ้งการเพียงเสียงขา้งมากจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั   ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ขาด   

 

เนื�องจากวาระที� 11 - 14 เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ซึ� งมี
ความเกี�ยวเนื�องกนั ดงันั น ในการพิจารณาอนุมติัเรื�องดงักล่าวจึงถือเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั โดยหากเรื�องใดเรื�องหนึ�งไม่ได้
รับการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 จะถือวา่เรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก
ไป  และจะไม่มีการเสนอเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพิจารณาอีกต่อไป  ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ จะถือวา่การพิจารณาอนุมติัการ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั งนี  

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้เพิ�มวาระการประชุมสามญั           
ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ซึ�งการเพิ�มวาระดงักล่าวตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้
ที�จาํหน่ายไดท้ั งหมด   โดยจะนาํเสนอใหที้�ประชุมไดรั้บทราบรายละเอียดอีกครั ง  เมื�อดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที�
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมเรียบร้อยแลว้ 

 
   นอกจากนั น ตามที�บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม สาํหรับ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561  ตั งแต่วนัที� 29 กนัยายน 2560  ถึงวนัที� 31 มกราคม 2561  รวมทั งผูถื้อหุ้นสามารถ
ส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นได ้ตั งแต่วนัที� 29 กนัยายน 2560 จนถึงวนัที�  26  เมษายน 2561 
นั น   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ  และส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมครั งนี  
 
 เมื�อผูถื้อหุน้รับทราบและเห็นชอบวธีิการนบัคะแนนเสียงตามที�กล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมดงัต่อไปนี  
 

วาระที% 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ซึ%งประชุมเมื%อวนัที% 25 เมษายน 2560 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560   ประชุมเมื�อ
วนัที�  25  เมษายน 2560 ซึ�งคณะกรรมการไดพิ้จารณาความถูกตอ้ง และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือบอกกล่าว
นดัประชุมเพื�อตรวจสอบล่วงหน้าแลว้  ประธานฯ  เห็นวา่เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุม
เป็นอยา่งอื�น จึงไดข้อมติจากที�ประชุม 
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 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว ประธานฯ 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
 มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  ประชุมเมื�อ
วนัที� 25  เมษายน 2560  โดยไม่มีการแก้ไข  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด 208 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,368,077 หุ้น 
เห็นด้วย       673,368,077 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ - 
 หมายเหตุ: ในวาระนี3มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ3นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม จํานวน 11 ราย คิดเป็น 

26,276,400 หุ้น 

 

วาระที% 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  
2560 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้นายวฒัน์ชัย  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน

โดยนายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ รายงานต่อที�ประชุมว่า ปี 2560 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 
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“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 

โดยกลุ่มบริษทัสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจหลกั ดงัต่อไปนี  
1. สายธุรกิจ ICT Solution and Service 
2. สายธุรกิจ Digital 
3. สายธุรกิจ Call Center 
4. สายธุรกิจ Utilities and Transportations 
5. สายธุรกิจ Technology Related Services 

 

ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ  ICT Solution & Service 
 

• บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”)   ในปี 2560 SAMTEL ไดล้งนามสัญญาใน
โครงการใหม่ รวมมูลค่ากวา่ 6,355 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการขายและบริการ ในปี 2560 มีมูลค่า 6,949 ลา้นบาท  เพิ�มขึ นจาก
ช่วงเดียวกันของปีที�แลว้จาํนวน 1,228 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ นร้อยละ 21.5 โดย ณ สิ นปี 2560 มีมูลค่างานคงคา้งในมือ 
(Backlog) อยูที่� 8,313 ลา้นบาท 

 
ในปี 2560 ไดช้นะประมูลหลายโครงการ โดยมีโครงการหลกัๆ ไดแ้ก่ 

• โครงการจา้งรายการอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื�อสัญญาณ Backhaul ระหวา่งส่วนกลางกบัสถานี
เคเบิลใตน้ํ า จาํนวน 1 ระบบ ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 264  ลา้นบาท 

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการ
พฒันาระบบโทรคมนาคมทหาร ปี 2560-2563 ของกระทรวงกลาโหม  จาํนวน 941  ลา้นบาท 

• โครงการจ้างจัดทาํฐานข้อมูลแผนที�และคาํนวณราคาประเมินที�ดินรายแปลง 32 ล้านแปลงของ
กรมธนารักษ ์จาํนวน 248  ลา้นบาท 
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• โครงการซื อขาย จา้งพฒันา จา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบงานหลกั ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จาํนวน 1,897  ลา้นบาท 
 

ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Digital 
 
บริษัท   สามารถ  ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) (“SDC”)  เดิมคือ สายธุรกิจ Mobile Multimedia  ซึ� งปัจจุบนัสาย

ธุรกิจดงักล่าว  จะมุ่งเนน้ธุรกิจที�มั�นคงและสร้างรายไดป้ระจาํให้มากขึ น  จึงไดป้รับเปลี�ยนมาทาํธุรกิจ Trunked Radio  ซึ� ง
เป็นธุรกิจเกี�ยวกบัการบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ โดยเป็นการให้บริการติดต่อสื�อสารในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม   ซึ� งบริษทัได้
ร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ในการดาํเนินธุรกิจ Trunked Radio   และขณะนี 
ไดด้าํเนินการติดตั งเครือข่ายไปแลว้กวา่ 200  สถานีฐาน  โดยคาดการณ์วา่ จะติดตั งเครือข่ายทั งหมด 1,000 สถานีฐานที�จะ
ครอบคลุมทุกจงัหวดัในประเทศไทย ภายในสิ นปี 2561   สําหรับธุรกิจ Co-Tower   ซึ� งเป็นธุรกิจเกี�ยวกบัการให้เช่าเสาส่ง
สัญญาณโทรศพัท์เคลื�อนที�ในพื นที�อุทยานแห่งชาติทั งหมดทั�วประเทศประมาณ 150 แห่ง  โดยปัจจุบนัไดเ้ริ�มสํารวจและ
ติดตั งเสาไปแลว้บางส่วน   ซึ� งมีลูกคา้หลกัๆ ไดแ้ก่  AIS, DTAC และ TRUE เป็นตน้  นอกจากนั น ยงัมีอีกหนึ� งธุรกิจคือ 
TripPointz  ซึ� งเป็นโครงการที�ทาํร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (“ททท.”) โดยเป็นการพฒันา Application 
TripPointz เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเมืองรองต่างๆ ของประเทศไทยสามารถสะสมคะแนนเพื�อแลกของรางวลั และอาจจะมีการ
จองโรงแรม ที�พกั ผา่น Application นี ไดต้่อไปในอนาคต 

 
ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Utilities and Transpor tation 
  

• บริษัท แคมโบเดีย แอร์  ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”)  มีจาํนวนเที�ยวบินที�บินเขา้ประเทศ 
เที�ยวบินภายในประเทศและเที�ยวบินที�บินผา่นน่านฟ้ามีจาํนวนรวม 109,060 เที�ยวบิน หรือเพิ�มขึ นร้อยละ 11 จากปีก่อนหนา้  
โดยในปี 2560 CATS มีรายไดร้วมทั งสิ น 1,854 ลา้นบาท เพิ�มขึ นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 21 ซึ� งเป็นผลจากจาํนวนเที�ยวบินที�
เพิ�มขึ น  โดยไดรั้บการขยายอายสุมัปทานจากรัฐบาลกมัพชูาออกไปอีก 7 ปีนบัจากปี 2576  โดยอายสุัมปทานจะไปสิ นสุดใน
ปี  2583  รวมอายสุญัญาทั งสิ น 39 ปี  

 

• บริษัท เทด้า จํากัด (“TEDA”) ในปี 2560  มีงานโครงการที�ไดล้งนามในสัญญาแลว้ประมาณ 1,759  
ลา้นบาท  ไดแ้ก่  งานจดัหาและก่อสร้างสายส่งสุราษฎร์ฯ ไปภูเก็ต ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานจดัหาและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  งานจดัหาและก่อสร้างเพื�อสายไฟฟ้าในอากาศเป็นสายใตดิ้น 
ถนนพระราม 3 ของการไฟฟ้านครหลวง  เป็นตน้ 

 
ผลการดาํเนินงานในสายธุรกิจ Call Center  

 

• บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด  (มหาชน) (“OTO”)  ดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล
และลูกคา้สมัพนัธ์ และบริการออกแบบพฒันาและติดตั งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ  โดยปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหม่
เพิ�มขึ นหลายกลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มสายการบิน  กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์  กลุ่มการเงินและธนาคาร  กลุ่มพลงังาน กลุ่มอาหาร และ
กลุ่มยานยนต ์ เป็นตน้  โดย  OTO ไดรั้บรางวลั Outsource Contact Center Provider of the Year  ต่อเนื�องกนัเป็นระยะเวลา               
6  ปี  
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รางวลัด้านการกํากับดูแลกิจการที%ด ี
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�

ดีอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพื�อใหก้ารบริหารจดัการธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั�นคงและ
เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื และเกิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 
จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้บริษทัฯ  (“SAMART”)  และบริษทัย่อยที�จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  อีก 2 บริษัท  คือ  บริษทั  สามารถเทลคอม  จาํกัด  (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  (“SDC”)  รวมทั งบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”)  ไดรั้บการจดัอนัดบั
ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระต่างๆ ในปี  2560  ดงันี  

• SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียน ประจาํปี 2560  ในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว)  

• SAMART,  SAMTEL,  SDC  และ  OTO ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2560 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  ในปี 2560  ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดเ้ขา้        
เยี�ยมชม  “พพิธิภัณฑ์ต้านโกง”  ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(“สาํนกังาน ป.ป.ช.”) เพื�อศึกษาความรู้พื นฐานเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมดา้นบวก
เพื�อต่อตา้นการคอร์รัปชั�นหรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั�นในองคก์ร  ทั งนี เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ที�ตอ้งการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีจิตสาํนึกในดา้นความซื�อสตัยสุ์จริต 

 
 กิจกรรมเพื%อประโยชน์ต่อสังคมและสิ%งแวดล้อม 

เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)   กลุ่ม
บริษทัสามารถจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” 
อนัประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงันี  

การสร้างคนคุณภาพ   
1. SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การให้ทุนวิจยั และการจดั

ฝึกอบรมความรู้ เสริมทกัษะ 
1.1 Samar t Innovation Award 2017 จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 15 โดยบริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบัสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดําเนินโครงการ Young Technopreneur  (เถา้แก่นอ้ย

เทคโนโลย)ี ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี   
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• มอบประสบการณ์ด้วยการนําเขา้เยี�ยมชมหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ที�ให้การสนับสนุน Start  
Up ของประเทศเกาหลีใต ้ (สาํหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   

• สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2017 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบดว้ย  รางวลั “สุดยอดนกั
คิดนกัพฒันานวตักรรมตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท พร้อมรางวลั
รองชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลาํดบั พร้อมมอบทุน start up Funds 
สาํหรับผูผ้า่นเขา้รอบที� 2 อีก 17 ทีมๆ ละ 30,000 บาท 

• สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึ�ง 6 ปีที�ผา่นมา (ปี 2555-2560) เราไดก้ระตุน้นกัพฒันารุ่นใหม่
ของไทย กวา่ 950 คน  มีผลงานสร้างสรรคก์วา่ 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลว้กวา่ 40 ราย  
และยงัคงมุ่งมั�นเฟ้นหาผูที้�มีความพร้อมต่อไป 

 1.2 Samar t Innovation FUND  มอบทุนวิจยัแก่นกัศึกษาในสายเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคม ชั นปีสุดทา้ย 
เพื�อเพิ�มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบนัการศึกษา  5  แห่ง ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท   

2. โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื%น  ๆ

• สนับสนุนการจดัสัมมนาส่งเสริมความรู้  
> โครงการเร่งรัดผู้ประกอบการที%ขับเคลื%อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship : IDE) ของ

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จาํนวนเงิน 500,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

• สนับสนุนความสามารถด้านกีฬ าฟุตบอล 
> โครงการคัดสรรเยาวชนไทย Fox Hunt (Leicester City International Academy) ที�ประเทศองักฤษร่วมกบั 

King Power โดย “กลุ่มบริษทัสามารถ”   
> สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่าง  ๆอาทิ สโมสรเมืองทองยไูนเต็ด สโมสรบุรีรัมยย์ูไนเต็ด สโมสรชลบุรี             

เอฟซี สโมสรแพร่ยไูนเตด็ โดย “กลุ่มบริษทัสามารถ” 

• สนับสนุนความสามารถด้านกีฬ าอื%น  ๆ
> สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปอ.59 ของวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ณ สนามกอลฟ์คสั

คาตา้  ลาํลูกกา อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก จาํนวนเงิน 50,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั (มหาชน) 

• สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในถิ%นทุรกันดาร ดงันีo 
> สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬ า พร้อมจานดาวเทียม KU 60 Cm., 

โทรทศัน์ และกล่องรับสญัญาณใหโ้รงเรียน โครงการ Schoolnet ใหก้บั 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นนํ าพ ุ
โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง โรงเรียนบา้นหนองแก และโรงเรียนบา้นหนองงูเห่า โดย บริษทั สามารถเทลคอม 
จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบั ชมรมเปตอง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นาํรายไดส่้วนหนึ�งจากการจดัแข่งขนัเป
ตอง  PEA OPEN 2016 ไปมอบเป็นทุนใหก้บัโรงเรียนดงักล่าว  

>  สนับสนุนโครงการปั%น ปันใจ เพื%อน้องท่องธรรมชาติ ครัoงที% 1/2560 เพื�อหาทุนสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา และทุนการศึกษา ใหน้อ้งๆ โรงเรียนบา้นมะนงั อาํเภอมะนงั  จงัหวดัสตูล จาํนวน 30,000 บาท โดย 
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  
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>  สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ใหก้บัโรงเรียนที�ขาดแคลนใน จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ โรงเรียน
วดัราษฏร์บาํรุง โรงเรียนวดัใหม่สร่างโศก จาํนวนเงินรวม 25,000 บาท ในงานแข่งขนักีฬา เทเบิลเทนนิส 
ประเพณี 3 การไฟฟ้า ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้านครหลวง ซึ� งทางบริษทั 
สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน จาํนวนเงิน 11,000 บาท              

 
การส่งเสริมสังคมคณุธรรม 

      มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ละบาํเพญ็ประโยชน์ผา่นชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึ�งเกิดขึ นจากการรวมกลุ่มของ
พนักงานจิตอาสาในบริษทัฯ นอกจากนี  ยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิ
สามารถ” 

• โครงการทําดี..เพื%อพ่อหลวง  เพื�อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทําความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงันี  
> โครงการ ดอกไม้จนัทน์ ทาํจากใจ ถวายพ่อหลวง  

 สนบัสนุนให้พนกังานร่วมประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ ดอกกุหลาบ จาํนวน 5,500 ดอก ส่งมอบให้กบัสาํนกัพฒันา
สังคมกรุงเทพมหานคร เพื�อใชใ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

> โครงการถักบุญ 
เป็นโครงการที�จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 3 เพื�อเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมกนัทาํความดี ถกัหมวกไหมพรม เพื�อนาํไป
มอบใหก้บัผูป่้วยโรคมะเร็ง และเด็กนกัเรียนที�ประสบภยัหนาวในโรงเรียนที�อยูห่่างไกล โดยมีจาํนวนเป้าหมาย 
900 ใบ  

> โครงการ “ทุนกล้าด”ี  
โครงการสนบัสนุนใหเ้กิดจิตอาสา ซึ�งจดัต่อเนื�องเป็นปีที� 4 เพื�อเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดท้าํ
กิจกรรมที�มีประโยชน์ ต่อชุมชนและสงัคม จาํนวน 4 ทุน มูลค่า 48,000 บาท 

• โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์   
>  “กลุ่มบริษทัสามารถ” และครอบครัววิไลลกัษณ์ ร่วมบริจาคเงิน จาํนวน 6,000,000 บาท ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ

สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการจดัตั งห้องผ่าตดัอจัฉริยะธรรมศาสตร์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 >  มอบเงินสนบัสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช จาํนวนเงิน 500,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั  
    (มหาชน) 

> สนบัสนุนโครงการกองทุนวจิยัศูนยส์เตม็เซลลเ์พื�อการรักษาพฒันาการรักษาบาํบดัผูป่้วยในโรคมะเร็ง และผูป่้วย
ที�มีปัญหาโรคกระจกตา ของคณะแพทยศ์าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท บริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

• Samar t Mind Power   โครงการส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวติประจาํวนั  ประกอบดว้ย 
>  กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา”  สวดมนต ์เดินจงกรม นั�งสมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเยน็วนัพฤหสับดี  
> สนบัสนุนสถานที� เพื�อใชเ้ป็นสถานที�เปิดสอนหลกัสูตร “ครูสมาธิ” ให้กบับุคคลภายนอก แก่สถาบนัจิตตานุภาพ 

พร้อมสนบัสนุน ทุนในการเปิดศูนยอ์บรมครูสมาธิ จาํนวนเงิน 489,100 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น  
จาํกดั (มหาชน) 
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• โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดมี้ส่วนช่วยเหลือ
สงัคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครั ง 

• กิจกรรมสามารถอาสา..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดงันีo 
> ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยจดัทาํถุงยงัชีพ จาํนวน 541 ชุด พร้อมร่วมบริจาคสิ�งของที�จาํเป็นและ

บริจาคเงิน ให้แก่ศูนยรั์บบริจาคเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้จาํนวนเงิน 2,000,000 บาท โดย บริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

> มอบเงินช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน สมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั สํานัก
นายกรัฐมนตรี ในงานประชารัฐร่วมใจ ใตร่้มพระบารมี จาํนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์
ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

• สนับสนุนอื%น  ๆ
> สนับสนุนการปรับภูมทิศัน์รอบอาคารพระที%นั%งอุดมวนาภรณ์ พระราชวงัพญาไท ซึ�งสร้างขึ นสมยัรัชกาลที� 6 โดย 

“กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” มอบเงิน 1,000,000 บาท ผ่านมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เพื�อนําไป
ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะ   

> สนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื%อให้เกษตรกรในโครงการตามพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที% 9 โดย 
"กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม" และ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ร่วมกนับริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ จาํนวน 89 ตวั 
มูลค่า 2,853,500 บาท ส่งมอบใหก้รมปศุสตัวเ์พื�อนาํไปส่งต่อใหก้บัเกษตรในโครงการฯ 

> สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ผ่านการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสวนัสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 59 ปี 
จาํนวนเงิน 10,000 บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

> สนับสนุนโครงการปันรอยยิoมเพื%อสังคม เนื�องในโอกาสวนัสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ 50 ปี จาํนวน
เงิน 10,000 บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 
 
 มติ  ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ประจาํปี  2560 ตามที�รายงาน  โดยในวาระนี3เป็นเรื�องเพื�อทราบ จงึไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปี  สิoนสุดวันที% 31 ธันวาคม 

2560 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ 

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2560 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  โดยไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาและรับรองงบการเงินดงักล่าว
และเห็นควรนําเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณา  ดงัรายละเอียดที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ซึ� งได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้   
ประธานฯ ไดเ้สนอใหน้ายประชา  พทัธยากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน)  เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินให้
ที�ประชุมพิจารณา   
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นายประชา  พทัธยากร  ไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  สิ นสุด ณ วนัที� 31   
ธนัวาคม 2561  พร้อมคาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2560  โดยมีรายละเอียดดงันี   

 
ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 13,023 ลา้นบาท รายไดร้วม 13,130  ลา้น

บาท   ตน้ทุนขายและบริการ  10,843   ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และอื�นๆ จาํนวน  3,600 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน 486 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (366) ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 948  ลา้นบาท  
หรือมีขาดทุนต่อหุน้ เท่ากบั (0.94) บาท 

     
นอกจากนั น  บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนตามงบการเงินรวม 13,842 ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม 22,210  ลา้น

บาท   และมีหนี สินหมุนเวยีน 13,822 ลา้นบาท  หนี สินรวม 16,060 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 6,150 ลา้นบาท    
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี  
 

คาํถาม : นายอัมพร  จรรยางาม  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  ได้สอบถามว่า  อะไรคือบทเรียนของบริษัทฯ สําหรับปีที%ผ่าน
มา  ที%มผีลทาํให้บริษัทฯ มผีลประกอบการขาดทุน 

 
คาํตอบ  : นายประชา  พทัธยากร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ไดชี้ แจงต่อที�ประชุมวา่  สืบเนื�องจาก 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)(“SDC”) เดิมชื�อ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)(“SIM”) 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซึ�งดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� I-Mobile มีผลประกอบการขาดทุนใน
ปีที�ผ่านมา   อนัเนื�องมาจากการแข่งขนัที�รุนแรงในการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที� (Operator)  ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงอุตสาหกรรมทีวีจากระบบอนาล็อก (Analog) 
เป็นดิจิตอล (Digital) ไม่เป็นไปตามที�คาด ส่งผลกระทบให้ SDC ไม่สามารถจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้
ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้  ซึ�งถือเป็นบทเรียนที�สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในช่วงเวลาที�ผา่นมา   

 
 อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ บริษทัฯ ไม่ควรดาํเนินธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูง 

(Red Ocean) บริษทัฯ ควรเปลี�ยนแนวทางในการดาํเนินธุรกิจมาเป็นการสร้างตลาดใหม่ (Blue Ocean)   
ดงันั น SDC จึงไดเ้ริ�มดาํเนินธุรกิจใหม่ คือ Digital Trunked Radio System (DTRS) ซึ� งเป็นธุรกิจการ
ใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบดิจิตอล   โดยบริษทัไดร่้วมมือเป็นพนัธมิตรกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตั งสถานีและใบอนุญาตให้ใชเ้ครื�อง DTRS รายเดียวในประเทศไทย  
รวมทั งบริษทัไดร่้วมมือกบั MOTOROLA ซึ�งจะเป็น Supplier หลกัสาํหรับธุรกิจดงักล่าวต่อไป    

 
 นอกจากนั น นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่  แนวโน้มของธุรกิจการ

จาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนจะอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินธุรกิจของ Operator  เนื�องจากมี Airtime  และสามารถ 
Subsidize เครื�องได ้  อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษทัฯ จะมุ่งดาํเนินธุรกิจที�สร้างรายไดป้ระจาํให้กบับริษทัฯ  
และจะหลีกเลี�ยงธุรกิจที�ตอ้ง Stock สินคา้  ตลอดจนจะดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการมากขึ น ทั งนี  เพื�อเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัฯ ต่อไป  
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ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาประจาํปี บญัชีสิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 
 มติ    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปี  
สิ3นสุด วันที�  31  ธันวาคม  2560   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       671,109,877 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.6589  
ไม่เห็นด้วย 601,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0893  
งดออกเสียง 1,695,900 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2518  
บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

หมายเหตุ: ในวาระนี3มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ3นอีก จาํนวน 4 ราย  คดิเป็น  38,700 หุ้น 
 
วาระที% 4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย   และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560 
 

ประธานฯ ขอให้นายประชา พทัธยากร  เป็นผูชี้ แจงเรื�องการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  และการจ่าย          
เงินปันผล ประจาํปี 2560  โดยนายประชา พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535  มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40  ระบุวา่  “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี จะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

 

อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ ไดมี้การตั งทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตั งแต่     
ไตรมาสแรกของปี 2558 

 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115  “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�น 

นอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล”  
 

ในปี  2560  แมว้่า บริษทัฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม  948  ลา้นบาท  และขาดทุนต่อหุ้น 0.94 
บาท    แต่บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  201  ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.20  บาท    อยา่งไรก็
ตามฝ่ายบริหารฯ เห็นควรเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560  เป็นเงินหุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2561   

 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมมีติดงันี3 
• งดการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติม เนื�องจากได้มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้

ครบเต็มจาํนวนตามที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแล้ว ตั3งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 
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• อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น  รวมเงินปันผลจ่ายทั3งสิ3นประมาณ 
101 ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที�ให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ   และตาม
กฎหมาย  โดยเห็นควรให้จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที� 27 
มีนาคม 2561 (Record Date)  และกาํหนดจ่ายในวนัที�  23 พฤษภาคม  2561     

     
โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 
ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       672,798,077 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นด้วย 7,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสียง 601,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0893  
บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
วาระที% 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัoงกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึ%ง

ถึงกําหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2561 
 
ประธานฯ  แจง้ต่อที�ประชุมวา่ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  กาํหนดวา่  “กรรมการผูมี้ส่วนได้

เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที� เกี�ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน”  ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั ง 3 ท่าน คือ              
นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์  นางศิริเพญ็  วไิลลกัษณ์ และ นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ ออกจากห้องประชุม  และขอเรียนเชิญกลบัเขา้
มาร่วมประชุมอีกครั ง   เมื�อการพิจารณาวาระนี แลว้เสร็จ  

    
ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  

กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3)  ซึ� งในปีนี มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมี
จาํนวน 3  ท่าน  จากกรรมการทั งหมด  10  ท่าน  คือ 

 

1. นายเจริญรัฐ     วไิลลกัษณ์    กรรมการบริหาร 
2. นางศิริเพญ็     วไิลลกัษณ์    กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายศิริชยั     รัศมีจนัทร์    กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

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   และที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  27 กมุภาพนัธ์  2561  มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นควรเสนอใหพิ้จารณาแต่งตั งนายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  
นางศิริเพญ็ วไิลลกัษณ์  และนายศิริชยั รัศมีจนัทร์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  อีกวาระหนึ�ง   
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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 โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  รวมทั งการ
พิจารณาจากทกัษะความเชี�ยวชาญที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู ่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล 
 

มติ      ที�ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสียทั3งสามท่านซึ�งประกอบด้วยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  
นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์  และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
ดงันี3 

• รับทราบการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามวาระของนายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  นางศิริเพญ็ 
วไิลลกัษณ์  และนายศิริชัย รัศมีจนัทร์  

• อนุมัติการแต่งตั3งนายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  นางศิริเพญ็ วไิลลกัษณ์  และนายศิริชัย รัศมีจนัทร์ กลบั 
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  

• ทั3งนี3  การแต่งตั3งกรรมการดงักล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี3  (กรรมการที�มีส่วนได้เสียจํานวน  3 
ท่าน คือนายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์  นางศิริเพ็ญ  วิไลลักษณ์  และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�อง
ดงักล่าว)   

1) นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์   (กรรมการบริหาร) 
ผู้ถือหุ้นทังหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       554,357,417 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 82.3213  
ไม่เห็นด้วย 6,344,400 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.9421  
งดออกเสียง 112,704,960 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 16.7366  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 
2) นางศิริเพญ็   วไิลลกัษณ์ (กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้ถือหุ้นทังหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       661,519,727 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 98.2348  
ไม่เห็นด้วย 5,926,800 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8801  
งดออกเสียง 5,960,250 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8851  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
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3) นายศิริชัย  รัศมีจนัทร์  (กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร) 
ผู้ถือหุ้นทังหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       667,479,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.1199  
ไม่เห็นด้วย 5,926,800 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8801  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากนายเสรี  สุขสถาพร เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในการแต่งตั งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  กาํหนดวา่  “กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณา
ในวาระที�เกี�ยวกบัการมีส่วนได้เสียของตน”  ประธานฯ จึงขอให้นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ ออกจากห้อง
ประชุม   และขอเรียนเชิญกลบัเขา้มาร่วมประชุมอีกครั ง  เมื�อการพิจารณาวาระนี แลว้เสร็จ   

 

ประธานฯ  รายงานต่อที�ประชุมวา่  สาํหรับกรรมการตรวจสอบซึ�งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี 
มี 1 ท่านคือ  นายเสรี  สุขสถาพร  ซึ� งกรรมการท่านดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้ ที�ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสีย  หรือ
กรรมการที�ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา  และงดออกเสียง)  จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั งนายเสรี สุขสถาพร 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง   

 
 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั งกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  
 

มติ      ที�ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสียคือนายเสรี  สุขสถาพร  มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�อง
ดงักล่าว พจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดงันี3 

 

• รับทราบการพ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของนายเสรี  สุขสถาพร  และที�ประชุมมี
มติอนุมัติแต่งตั3งนายเสรี  สุขสถาพร  เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ�ง ทั3งนี3การแต่งตั3งกรรมการดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี3  (กรรมการที�มีส่วนได้เสียคอืนายเสรี  สุขสถาพร  มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว)   

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       671,878,027 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7730  
ไม่เห็นด้วย   601,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0892  
งดออกเสียง   927,750 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.1378  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

      

วาระที% 6 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่  บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที�เหมาะสม อยูใ่น
ระดบัเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดย
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กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ นในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มเติมที�
เหมาะสม  

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที�ผ่านมา ที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560   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 2561 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 

 
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 2561  

 

มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 
2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท  เท่ากบัปีที�ผ่านมา ซึ�งรวมทั3งค่าบําเหน็จ และค่าเบี3ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�นๆ ทั3งนี3ได้กําหนดค่าเบี3ยประชุมสําหรับกรรมการที�เข้าร่วม
ประชุมตามรายละเอียดดงันี3 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 
 

 17 

 คณะกรรมการบริษทัฯ    
  -  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั3ง 
  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั3ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ     
  -  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั3ง 
  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั3ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  -  ประธานกรรมการ จาํนวน  20,000 บาทต่อครั3ง 
  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั3ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
  -  ประธานกรรมการ จาํนวน  20,000 บาทต่อครั3ง 
  -  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั3ง 
 

ทั3งนี3  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื ไม่ได้
รับค่าเบี3ยประชุม เนื�องจากเป็นผู้บริหารของบริษทัฯ 

 

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3  

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,406,777 หุ้น 
เห็นด้วย       672,798,077 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นด้วย   608,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0904  
งดออกเสียง - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 

วาระที% 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัoงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจาํปี 2561  และกําหนดค่าตอบแทน 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่   คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2561  ตามกระบวนการที�กาํหนด และไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา เพื�อเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยประธานฯ 
ขอใหน้ายประดงั  ปรีชญางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้ แจงเรื�องดงักล่าว 

 
นายประดงั ปรีชญางกูร ไดเ้สนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั งนางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4377  และ/หรือ นายวิชาติ   โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4451  และ/
หรือ นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4799  แห่งบริษทั  สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าตอบแทนไม่เกิน  2,450,000  บาทต่อปี ซึ� งเท่ากับปีที�ผ่านมา ทั งนี 
ค่าตอบแทนดงักล่าว  ยงัมิไดน้บัรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบญัชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  และค่ารถ  ฯลฯ  ตามที�จ่าย
จริง ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
และใหน้าํเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  นอกจากนั น  หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิ�มขึ นอยา่งมี
นยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครั ง  

 
นอกจากนั น นายประดงั  ปรีชญางกูร  ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่  เพื�อความสะดวกในการตรวจสอบงบการเงิน

ของกลุ่มบริษทัสามารถ   บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา 3 บริษทั ได้เปลี�ยนผูส้อบบัญชีจากเดิม PricewaterhouseCooper 
(Cambodia) Ltd.  มาเป็นบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตั งแต่ไตรมาสที� 1/2561 เป็นตน้ไป 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี  

 
คาํถาม   : นายอัมพร  จรรยางาม  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  ได้สอบถามว่า  จากการที%ยอดขายธุรกิจ Mobile  ลดลง 2,000 

ล้านบาท ได้มกีารตัoงด้อยค่าหรือไม่อย่างไร  และอยากทราบว่า ทาํไมถึงส่งผลกระทบในงบการเงนิปี 2560 
 

คาํตอบ  : นายประชา  พทัธยากร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ไดชี้ แจงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ มี
นโยบายการตั งสาํรองที�ชดัเจน  โดยการตั งสาํรองจะมี  2 ส่วน  ส่วนแรก คือ ตั งสาํรองค่าเผื�อหนี สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี การคา้  ส่วนที%สอง คือ  การด้อยค่าในสินคา้เผื�อลา้สมยั   อย่างไรก็ตาม การตั งสํารองดงักล่าว  
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของบริษทัฯ และตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนด 
 
 มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั3ง นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที� 4377 และ/หรือ นายวิชาติ   โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4451  และ/หรือ นาง
สรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4799  แห่งบริษัท  สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 จํานวน  2,450,000 บาท  ซึ�งเท่ากับปีที�ผ่านมา  ทั3งนี3
ค่าตอบแทนดงักล่าว  ยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  และค่ารถ  ฯลฯ  ตามที�จ่าย
จริง ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้ 
และให้นําเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อพจิารณาอนุมัติต่อไป  นอกจากนั3น  หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ�มขึ3นอย่างมี
นัยสําคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั3ง ตามที�เสนอ   

 
 

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั3งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       672,918,077 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นด้วย   601,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0893  
งดออกเสียง     7,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0011  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 

หมายเหตุ: ในวาระนี3มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ3นอีก จาํนวน   1  ราย   คดิเป็น  120,000 หุ้น 
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วาระที% 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ%มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30.  ภายใต้หมวด 5 เรื%องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตามสิ%งที%ส่งมาด้วยลําดบัที% 8  

 

ประธานฯ ขอให้นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  เป็นผูชี้ แจงเรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 โดย
นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  รายงานต่อที�ประชุมวา่  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
ที�แกไ้ขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั�งที� 21/2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�อ
อาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงันี   

 
ข้อบังคบัข้อ 30. (ที%ใช้อยู่ในปัจจุบัน) 
“ขอ้ 30.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือนนบัแต่

วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนั
นบัจาํนวนนั นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายทั งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่
ยี�สิบห้าคน ซึ� งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ� งในสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั งหมด จะ
เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย” 

ข้อบังคบัข้อ 30. (ที%เสนอแก้ไข) 

 “ขอ้ 30     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน นบัแต่
วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผูถื้อหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้ทั งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้า
วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นั น 

 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสี� สิบห้าวนันับแต่วนัที�
ไดรั้บหนังสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าวผูถื้อหุ้นทั งหลายซึ� งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้
จาํนวนหุ้นตามที�บังคบัไวน้ั นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี� สิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนด
ระยะเวลาสี�สิบห้าวนัที�คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี  ให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั งใด 
จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้น   ขอ้ 32 นั น  ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคสี�จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั งนั น
ใหแ้ก่บริษทั” 
 

ทั งนี  มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการการบริหารของบริษทัฯ หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที�
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้
การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ ข้อ 30.  ภายใต้หมวด 5 เรื�องการประชุม     

ผู้ถือหุ้น เพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั�งที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกจิ ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั3งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�ง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด    213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       673,522,777 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9994  
ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง     4,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0006  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
วาระที% 9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 201,300,782 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

1,207,804,692 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,006,503,910 บาท  โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ จํานวน 
201,300,782 หุ้น ที%จัดสรรไว้เพื%อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซืoอหุ้นสามัญเพิ%มทุนของ
บริษัทฯ ครัoงที%  1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W”) ซึ%งได้สิoนสุดโครงการแล้ว มูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

 
 ประธานฯ ขอให้นายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  โดยนายประชา  
พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมว่า  ตามที�ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั งที�  1/2558  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�                         
5 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่เกิน 201,300,782 หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที� 5  หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W ครบอาย ุ3 ปีนบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ซึ� งตรง
กบัวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2561  ทั งนี  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W ในจาํนวน 201,300,782 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท    
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อย่างไรก็ตาม  เมื�อสิ นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า ไม่มีผูใ้ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W           
บริษทัฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชําระแลว้ของบริษัทฯ    โดยปัจจุบันบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จาํนวน 
1,207,804,692 บาท ขณะที�ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 1,006,503,910 บาท  บริษทัฯ จึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ้นสามญั
จาํนวน 201,300,782 หุน้ 

 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 201,300,782 บาท จาก

ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,207,804,692 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,006,503,910 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ
จาํนวน 201,300,782 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   โดยมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       673,522,777 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9994  
ไม่เห็นด้วย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง     4,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0006  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
วาระที% 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื%องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื%อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที% 9 
 

ประธานฯ ขอให้นายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เรื�องทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ  โดยนายประชา  พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่  สืบเนื�องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จาํนวน 201,300,782 บาท จากทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,207,804,692 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,006,503,910 
บาท  โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 201,300,782 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ  1  บาท   บริษทัฯ ตอ้งทาํการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว เป็นดงันี  

 

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน  จาํนวน   1,006,503,910  บาท (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อย
สิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,006,503,910       หุน้  (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อย
สิบหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ   1    บาท 
                                       โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั   1,006,503,910 หุน้  (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อย
สิบหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ   - หุน้   (             - )” 
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จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี3 

 

“ข้อ 4     ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  1,006,503,910   บาท (หนึ�งพันหกล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยสิบ
บาท) 

แบ่งออกเป็น                1,006,503,910   หุ้น   (หนึ�งพนัหกล้านห้าแสนสามพนัเก้าร้อยสิบหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ                  1          บาท 

                                                     โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ                1,006,503,910  หุ้น           (หนึ�งพนัหกล้านห้าแสนสามพนัเก้าร้อยสิบหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ        - หุ้น               (             -        )” 

 

โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของ
จาํนวนเสียงทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       673,504,077 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9966  
ไม่เห็นด้วย 3,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0006  
งดออกเสียง   19,000 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0028  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 

วาระที% 11 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซืoอหุ้นสามัญเพิ%มทุนของบริษัท สามารถคอร์
ปอเรชั%น จํากัด (มหาชน) ครัoงที% 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ในจํานวนไม่เกิน 335,501,303  
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offer ing) 

 
ประธานฯ ขอใหน้ายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-

W2  โดยนายประชา  พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่  บริษทัฯ มีความประสงคที์�จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื อหุ้น
สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ในจาํนวน  
ไม่เกิน 335,501,303  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา
การจดัสรรที� 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการคาํนวณสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั น หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั นทิ ง 
ทั งนี  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยูที่� 15  
บาทต่อหุน้ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี  

 

ผู้ออก : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ชื%อ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น  จาํกดั 
(มหาชน) ครั งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) 
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ชนิด : ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

จาํนวนที%ออก : ไม่เกิน 335,501,303  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วธีิการจดัสรร : บริษทัฯ  จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราการจัดสรรที� หุ้นสามญัเดิมจาํนวน  3 หุ้น ต่อ 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 โดยบริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิให้แก่ผูที้�มีรายชื�อปรากฏเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มี
สิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (Record Date) ในวนัที� 9 พฤษภาคม 
2561   

ทั งนี  ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายที�ได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรทิ ง เช่น ผูถื้อหุ้นซึ� งถือหุ้นจาํนวน 
17 หุน้ เมื�อคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 5.67 (17 หาร
ดว้ย 3) ในกรณีนี  บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ ง โดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิจาํนวน 5 หน่วย 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้
แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ ตามที�ระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิที�จะซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั งที� 2 
(SAMART-W2) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ : 15  บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ ตามที�
ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ  

วนัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

: วนัที�จะกาํหนดโดยนายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ไดรั้บ
มอบหมายจากนายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ โดยบริษทัฯ คาดวา่จะออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2561 

อายุของใบสําคญัแสดง
สิทธิ  

: 3 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ไดทุ้กๆ 6 เดือน นบัตั งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลอด
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ("วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ") โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั ง
แรกคือวนัทาํการสุดทา้ยของ 6 เดือนแรกภายหลงัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  โดย
หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั งสุดท้ายไม่ตรงกบัวนัทาํการ  ให้เลื�อนวนักาํหนดการใช้
สิทธิครั งสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 
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ระยะเวลาการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิซึ� งประสงค์ที�จะใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-
W2 (“ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ”) ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 
วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั ง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิครั งสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ไดภ้ายใน 15 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั งสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิครั งสุดทา้ย”) 

ตลาดรองของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที%
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุในการออกหุ้นใหม่
เพื%อรองรับการปรับสิทธิ 

: เมื�อมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ ซึ� งเป็นเหตุการณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที� ทจ. 34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่
เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (แกไ้ขเพิ�มเติม) 

วตัถุประสงค์ของการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที%บริษัทฯ จะพงึ
ได้รับจากการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ%มทุนในครัoงนีo 

: เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ 
เพื�อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ� ง
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และโครงสร้างพื นฐานทั งใน
และต่างประเทศ และเพื�อสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ เมื�อมีการใช้
สิทธิซื อหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

ประโยชน์ที%ผู้ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ%มทุน 

: ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์
เกี�ยวเนื�องจากการที�บริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนที�ไดรั้บไปใชใ้นโครงการต่างๆ ของ
บริษทัฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครั งนี  

เงื%อนไขอื%น  ๆ 

 

: ให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจาก
นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ มีอาํนาจดําเนินการใดๆ ดังนี  (1) กําหนดเงื�อนไข และ
รายละเอียดอื�นๆ อันจําเป็นที� เกี�ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 เช่น วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 รายละเอียดและขั นตอน
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนาม
ในแบบคาํขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื�นใดที�จ ําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออก
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคาํขออนุญาต คาํขอ
ผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดาํเนินการ
อื�นใดตามที�จาํเป็นและสมควรเพื�อการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-
W2 ในครั งนี  

 

มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ครั3งที� 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”)  ในจํานวนไม่เกิน 
335,501,303  หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการ
จัดสรรที� 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการคํานวณสิทธิที�จะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ของผู้ถอืหุ้นแต่ละรายนั3น หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั3นทิ3ง 
ทั3งนี3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที� 15.00 
บาทต่อหุ้น ตามที�เสนอ 
 

ในการนี3 บริษัทฯ กําหนดให้วันที� 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  (Record  Date)  

 

นอกจากนี3 ได้อนุมัติมอบอํานาจให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) หรือบุคคลที�ได้รับ
มอบหมายจากนายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ ให้มีอํานาจดาํเนินการดงัต่อไปนี3  (1) กาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ อันจําเป็น
ที�เกี�ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 เช่น วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 
รายละเอียดและขั3นตอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SAMART-W2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในแบบคําขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื�นใดที�
จาํเป็นและเกี�ยวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อน
ผัน เอกสารและหลักฐานที�เกี�ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) 
ดาํเนินการอื�นใดๆ ตามที�จาํเป็นเพื�อการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครั3งนี3 

   

โดยมีมติอนุมัติให้ออกและจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ SAMART-W2”)  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ�งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       671,839,977 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นด้วย 1,664,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0034  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
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วาระที% 12 พจิารณาอนุมตักิารเพิ%มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 335,501,303  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  
1,006,503,910 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,342,005,213 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ%มทุน
จาํนวน 335,501,303  หุ้น  มูลค่าหุ้นที%ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

ประธานฯ ขอให้นายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยนายประชา  
พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่  บริษทัฯ มีแผนที�จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ดงัที�กล่าวมาในวาระที� 11  บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  อีกจาํนวน 335,501,303 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,006,503,910 บาท เป็นจาํนวน 1,342,005,213 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 335,501,303  หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ  1.00  บาท  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

 
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจํานวน 335,501,303  บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  1,006,503,910 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,342,005,213 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ�มทุนจาํนวน 335,501,303  หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 

โดยมีมติอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวน
เสียงทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       671,839,977 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นด้วย 1,664,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0034  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
วาระที% 13 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื%องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื%อให้

สอดคล้องกับการเพิ%มทุนจดทะเบียนตามวาระที% 12 
 
 ประธานฯ ขอให้นายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4  
เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  โดยนายประชา  พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่  สืบเนื�องวาระการประชุมที�  12 ไดมี้มติ
อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 335,501,303  บาท จากทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,006,503,910 บาท  เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,342,005,213  บาท  โดยการเพิ�มหุ้นสามญัจาํนวน 335,501,303  หุ้น  มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท   
บริษทัฯ ตอ้งทาํการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าว เป็นดงันี  

 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน   1,342,005,213    บาท (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นหา้พนั
สองร้อยสิบสามบาท) 
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แบ่งออกเป็น 1,342,005,213      หุน้   (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นหา้พนั
สองร้อยสิบสามหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ   1    บาท 
                                        โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั   1,342,005,213   หุน้  (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นหา้พนั
สองร้อยสิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ   - หุน้   (         - )” 
 

มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเป็นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี3 

 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  1,342,005,213  บาท (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองล้านห้าพนัสองร้อยสิบ
สามบาท) 

แบ่งออกเป็น                    1,342,005,213    หุ้น   (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองล้านห้าพนัสองร้อยสิบ 
   สามหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ                          1     บาท 
                                         โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ                  1,342,005,213    หุ้น  (หนึ�งพันสามร้อยสี�สิบสองล้านห้าพันสองร้อย

สิบสามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ                           -     หุ้น         (          - )” 

 
โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 
ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       672,440,977 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.8388  
ไม่เห็นด้วย 1,063,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.1578  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0034  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
 
 

วาระที% 14 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ%มทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 335,501,303 หุ้น มูลค่าหุ้นที%ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื%อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

 
 ประธานฯ ขอใหน้ายประชา  พทัธยากร เป็นผูชี้ แจงเรื�องการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ เพื�อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2   โดยนายประชา  พทัธยากร  รายงานต่อที�ประชุมวา่   บริษทัฯ มีแผนที�จะ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จาํนวนไม่เกิน 335,501,303  หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ดังที�กล่าวมาในวาระที�   11  บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน 
335,501,303  หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 
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 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน  
335,501,303  หุ้น   มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ  1  บาท  เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  

 
      ในการนี3 ได้อนุมัติมอบอํานาจให้นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์  (กรรมการผู้จัดการใหญ่) หรือบุคคลที�ได้รับ

มอบหมายจากนายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ ให้มีอํานาจในการพจิารณาและกําหนดรายละเอียดอื�นใด อันจําเป็นที�เกี�ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน ซึ�งรวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที�
เกี�ยวข้อง และดําเนินการใดๆ เกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน (2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน รวมถงึการติดต่อและยื�นแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลักฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาํเนินการอื�นใดตามที�จาํเป็นเพื�อการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 
โดยมีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 
ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       671,839,977 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นด้วย 1,664,100 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0034  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
วาระที% 15 พจิารณาเรื%องอื%น  ๆ 
 

ประธานฯ  ไดเ้สนอต่อที�ประชุมวา่  โดยปกติวาระนี จะเป็นวาระที�เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามผูบ้ริหาร
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นๆ ให้ที�ประชุมพิจารณา
เพื�ออนุมติัและไม่มีการลงมติในวาระนี   แต่เนื�องจากบริษทัฯ มีความจาํเป็นที�จะตอ้งเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  เพื�อ
รองรับธุรกิจในอนาคต   ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั งที� 2/2561 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2561  จึงเห็นควร
เสนอเพิ�มวาระการประชุมในวาระที� 15 พิจารณาเรื�องอื�นๆ  โดยแบ่งเป็น 3 เรื�อง ไดแ้ก่   
 

วาระที% 15.1   พจิารณาอนุมตักิารเพิ%มวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี  2561  

 
 ประธานฯ ชี แจงต่อที�ประชุมว่า  การเพิ�มวาระการประชุม จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่  “ประธานในที�ประชุม มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัวา่ดว้ยการประชุม ในการนี ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม
เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูถื้อหุ้นซึ� งนบัหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย
ไดท้ั งหมด จะขอใหที้�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรเพิ�มวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 จึง
ขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 

 มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ�มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  2561  โดยที�
ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั3งหมด ซึ�งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี3 

  จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั3งหมด    1,006,503,910 หุ้น 
ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       635,544,092 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 63.1437  
ไม่เห็นด้วย 37,549,085 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 3.7306  
งดออกเสียง 433,600 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0431  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  

 
 

     

วาระที% 15.2   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ%มเตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ   อีก 1 ข้อ   จากเดมิ 70  ข้อ  เป็น  71  ข้อ 

 
ประธานฯ ขอให้นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  เป็นผูชี้ แจงเรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดย

นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่ เนื�องจากบริษทัฯ มีแผนที�จะขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการประกอบกิจการผลิต 
และจาํหน่าย เอกสารป้องกนัการปลอมแปลงขั นสูง   ซึ� งฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่า  ธุรกิจดงักล่าวมีโอกาสที�จะสร้าง
รายไดใ้หก้บับริษทัฯ เป็นอยา่งมากในอนาคต  ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเองเพิ�มขึ นดว้ย โดยจะ
ไม่เป็น  Holding Company เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป  เพื�อสร้างความมั�นคง   แข็งแกร่งให้กบับริษทัฯ และสร้างมูลค่าเพิ�ม
สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งต่อเนื�องในอนาคต    แต่เนื�องจากวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ฉบบัปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุมในเรื�อง
ดงักล่าว  ดงันั นเพื�อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีความชดัเจน  ครอบคลุม และรองรับการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ  ใน
อนาคต   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกนั  จึงขอให้ที�ประชุม
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั  อีก  1 ขอ้ จากเดิม 70 ขอ้ เป็น 71 ขอ้ ดงันี  

 

“ขอ้ 71   ประกอบกิจการผลิต และจาํหน่าย เอกสารป้องกนัการปลอมแปลงขั นสูง หนงัสือเดินทาง แผ่นปะ
ตรวจลงตรา  แสตมป์สรรพสามิต  เครื�องหมายแสดงการเสียภาษี อากรแสตมป์  ดวงตราไปรษณียากร  ป้ายชาํระภาษีรถ
ประจาํปี  ใบอนุญาตขบัขี� บตัรประชาชน  เอกสารทางการเงิน ผลิตภณัฑบ์ตัร คูปอง ผลิตภณัฑส่์งเสริมการขายและโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ บรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลาก สติ�กเกอร์ รวมทั งเครื�องมือ เครื�องจกัร อุปกรณ์ อะไหล่ วสัดุสิ�งของดงักล่าว” 
 
 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา  
 

 มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ จากเดิม 70  
ข้อ  เป็น  71  ข้อ  ดงันี3 
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“ข้อ 71   ประกอบกิจการผลิต และจําหน่าย เอกสารป้องกันการปลอมแปลงขั3นสูง หนังสือเดินทาง แผ่นปะ
ตรวจลงตรา  แสตมป์สรรพสามิต  เครื�องหมายแสดงการเสียภาษี อากรแสตมป์  ดวงตราไปรษณียากร  ป้ายชําระภาษีรถ
ประจาํปี  ใบอนุญาตขับขี� บัตรประชาชน  เอกสารทางการเงิน ผลติภัณฑ์บัตร คปูอง ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายและโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ บรรจภุัณฑ์ ป้ายฉลาก สติgกเกอร์ รวมทั3งเครื�องมือ เครื�องจกัร อุปกรณ์ อะไหล่ วสัดุสิ�งของดงักล่าว” 
 

 โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั3งหมดของผู้
ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย   638,322,192 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.7731  
ไม่เห็นด้วย 34,770,985 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 5.1625  
งดออกเสียง 433,600 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0644  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
 
 

วาระที% 15.3   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เป็นดงันีo 

                   “ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท  มจีาํนวน  71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที%แนบ” 
 
  ประธานฯ ขอใหน้ายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์  เป็นผูชี้ แจงเรื�องการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. 
เรื�องวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  โดยนายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  รายงานต่อที�ประชุมวา่  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัมติที�ประชุมใน
วาระที� 15.2  เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  อีก  1 ขอ้ จากเดิม  70  ขอ้  เป็น  71 ขอ้  ฝ่ายบริหารจึงขอให้ที�
ประชุมพิจารณาการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เรื�องวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ   เป็นดงันี  

  

 “ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท  มจีาํนวน  71  ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที%แนบ” 
 

 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 

  มติ ที�ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3. เป็นดงันี3    

 “ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษทั  มีจาํนวน 71 ข้อ  รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที�  แนบ” 
 

โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั3งหมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3 

 

ผู้ถอืหุ้นทั3งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุ้นได้ 673,526,777 หุ้น 
เห็นด้วย       638,322,192 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.7731  
ไม่เห็นด้วย 34,767,285 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 5.1620  
งดออกเสียง 437,300 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 0.0649  

บัตรเสีย - เสียง     คดิเป็นร้อยละ -  
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วาระที% 15.4   พจิารณาเรื%องอื%น  ๆ
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื� องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม            

และกล่าวปิดประชุม เวลา 18.00  น. 

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

                              ( นางจิรวรรณ   รุจิสนธิ ) 
  


