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  วนัที�  2�  เมษายน  ���� 
 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั  (มหาชน) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี  25��  ประชุมเมื�อวนัที�  
2� เมษายน 25�� โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุม รวมจาํนวนทั=งสิ=น 206 ราย โดย
มาประชุมดว้ยตนเอง 37 ราย และรับมอบฉนัทะ 169 ราย  รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั=งสิ=น 645,227,689 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.1058 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ ซึ�งที�ประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงันี=  
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���9  ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  29 เมษายน 2559  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี=  
 

ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 229 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,448,291 หุน้ 
เห็นดว้ย       643,510,591 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6998  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง 1,937,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3002  
 

หมายเหตุ: ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ=นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม จาํนวน 23 ราย  คิดเป็น 
220,602 หุน้  

 
2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2559   

 

หมายเหต:ุ ในวาระนี= เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 
3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับปีสิ=นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559  ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี=  

 

ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 236 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,543,091 หุน้ 
เห็นดว้ย       642,404,491 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.5138  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง 3,138,600 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.4862  

 

หมายเหต:ุ ในวาระนี= มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ=นอีก จาํนวน 7 ราย  คิดเป็น 94,800 หุน้ 
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4. การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2559  โดยมีรายละเอียดดงันี=  
4.1 งดการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติม เนื�องจากไดมี้การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไวค้รบเต็ม

จาํนวนตามที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตั=งแต่ไตรมาสแรกของปี ���R 
   4.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรก สิ=นสุดวนัที�   30  

มิถุนายน 2559  ซึ�งไดจ่้ายไปแลว้ เมื�อวนัที� 7 กนัยายน  ���9  ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 
ประมาณ 		�.�S ลา้นบาท  

4.3 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานส่วนที�เหลือของปี 25�9 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุ้น  คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายประมาณ R�.�� ลา้นบาท เพิ�มเติมจากที�ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแลว้ �.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจาํปี 25�9 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 
0.19 บาท  รวมเงินปันผลจ่ายทั=งสิ=นประมาณ 	S	.�	 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั
ร้อยละ 282.62 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ���9 ซึ� งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ที�ให ้  
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และตามกฎหมาย  โดยอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ส่วนที�เหลือให้กบัผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที� 21 มีนาคม ��60 (Record Date)  และให้
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา ��� ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน
ในวนัที� 22 มีนาคม  ��60 และกาํหนดจ่ายในวนัที� 	R พฤษภาคม  ��60 

     
โดยมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี=  
 

ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 239 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,094 หุน้ 
เห็นดว้ย       643,611,394 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6998  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง 1,937,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3002  
 
หมายเหต:ุ ในวาระนี= มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ=นอีก จาํนวน 3 ราย  คิดเป็น 6,003 หุน้ 
 

5. อนุมติัการแต่งตั=งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึ�งถึงกาํหนด
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ประจาํปี ��60 

 
 �.	 รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  ตามวาระของนายประดงั ปรีชญางกรู นายเสรี  สุขสถาพร  

และนายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
 �.� อนุมติัการแต่งตั=งนายประดงั ปรีชญางกูร นายเสรี  สุขสถาพร  และนายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  
 �.� อนุมติัการแต่งตั=งนายประดงั ปรีชญางกรู และนายเสรี  สุขสถาพร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

อีกวาระหนึ�ง  
 



-/จร 3

  ทั= งนี= การแต่งตั=งกรรมการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี=   (โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจาํนวน � ท่าน  คือ           
นายประดงั ปรีชญางกูร นายเสรี  สุขสถาพร  และนายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนใน
เรื�องดงักล่าว)   

 

1) นายประดงั ปรีชญางกรู (กรรมการอิสระ/กรรมการบริษทัฯ) 
ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       643,109,484 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6221  
ไม่เห็นดว้ย 10 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.000002  
งดออกเสียง 2,439,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3779  

 
2) นายเสรี  สุขสถาพร  (กรรมการอิสระ/กรรมการบริษทัฯ) 

ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       631,130,734 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 97.7665  
ไม่เห็นดว้ย 11,551,010 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 1.7893  
งดออกเสียง 2,867,450 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.4442  

 

3) นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์    (กรรมการบริหาร) 
ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       517,400,134 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 80.1488  
ไม่เห็นดว้ย 232,200 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0360  
งดออกเสียง 127,916,860 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 19.8152  

 

�.` รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ และนาย
ประดงั ปรีชญางกูร และที�ประชุมมีมติแต่งตั=งดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ และนายประดงั ปรีชญางกูร  
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  

เนื�องจากนายประดงั  ปรีชญางกรู  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  ที�ประชุมจึงมีมติอนุมติัให้
แต่งตั=งนายประดงั  ปรีชญางกรู  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง    

ทั=งนี= การแต่งตั=งกรรมการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี=  (โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจาํนวน � ท่านคือดร. ทองฉตัร หงศล์ดารมภ ์ 
และนายประดงั ปรีชญางกรู มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว)   

1)    ดร. ทองฉตัร หงศล์ดารมภ ์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) 
ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       643,344,384 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6585  
ไม่เห็นดว้ย 265,110 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0411  
งดออกเสียง 1,939,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3005  
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2)  นายประดงั  ปรีชญางกรู   (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       643,109,484 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6221  
ไม่เห็นดว้ย 10 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.000002  
งดออกเสียง 2,439,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3779  

 
6. อนุมติัการแต่งตั=งนายประชา  พทัธยากร  เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เพิ�มเติมอีก 	 ท่าน   

 

ทั= งนี=  นายประชา พทัธยากร  ได้รับการอนุมตัิแต่งตั= งเป็นกรรมการบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุ้น  และผูรั้บมอบฉันทะ  ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี=  (นายประชา  พทัธยากร  
มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องดังกล่าว) 
 

 ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
 เห็นดว้ย       643,299,494 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6515  
 ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
 งดออกเสียง 2,249,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.3485  
 

 

a.  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 25�� เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 
บาท  เท่ากับปีที� ผ่านมา ซึ� งรวมทั= งค่าบําเหน็จ และค่าเบี= ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�นๆ  ทั=งนี= ไดก้าํหนดค่าเบี= ยประชุมสําหรับกรรมการที�เขา้ร่วม
ประชุมตามรายละเอียดดงันี=  

 

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 ��,���  บาทต่อครั= ง 

  -  กรรมการ  จาํนวน 	�,��� บาทต่อครั= ง 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
-  ประธานกรรมการ จาํนวน ��,���  บาทต่อครั= ง 

  -  กรรมการ  จาํนวน 	�,��� บาทต่อครั= ง 

 

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



-/จร 5

โดยมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งมาประชุม  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี=  
 

ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 240 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,194 หุน้ 
เห็นดว้ย       642,644,594 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.5501  
ไม่เห็นดว้ย 265,100 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0411  
งดออกเสียง 2,639,500 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.4089  

 

8. อนุมติัให้แต่งตั=งนางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� `��` และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์  
เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4�aa และ/หรือ นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที�  4451 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  ̀ aSS  แห่งบริษัท  
สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560  โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 
จาํนวน �,45�,���  บาท  เพิ�มขึ=นจากปี �55S จาํนวน 	�5,��� บาท เนื�องจากมาตรฐานการบญัชีที�เปลี�ยนแปลง 
ทาํให้งานการตรวจสอบ และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มมากขึ=นประกอบกบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไม่ไดป้รับเพิ�ม
ตั=งแต่ปี �554 เป็นตน้มา   ทั=งนี= ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิไดน้ับรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี  
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที�จ่ายจริง   ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้
ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจ
เพิ�มขึ=นอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครั= ง    

 

 โดยมีมติอนุมติัการแต่งตั=งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี=  
ผูถื้อหุน้ทั=งหมด 241 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 645,549,258 หุน้ 
เห็นดว้ย       642,909,758 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.5911  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง 2,639,500 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.4089  

 

หมายเหต:ุ ในวาระนี= มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ=นอีก จาํนวน 1 ราย  คิดเป็น 64 หุน้ 
 

9.     ไม่มีวาระอื�นเสนอในที�ประชุม  
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์) 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


