
 

ที� SC 030/61 
 

  วนัที�  27  เมษายน  2561 
 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย สรุปสาระสาํคัญของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื9อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด 
(มหาชน) ครั9 งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) 

 

  บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั  (มหาชน) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2561  ประชุมเมื�อ
วนัที�  27 เมษายน 2561 โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุม รวมจาํนวนทั9งสิ9น 197 ราย 
โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 33 ราย และรับมอบฉนัทะ 164 ราย  รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั9งสิ9น 647,091,677 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.29 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั9งหมดของบริษทัฯ ซึ�งที�ประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงันี9  
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  25 เมษายน 2560  ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด 208 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,368,077 หุน้ 
เห็นดว้ย       673,368,077 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ - 

 หมายเหตุ: ในวาระนี9 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ9นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม จาํนวน 11 ราย คิดเป็น 26,276,400 หุ้น
  

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2560   
 

หมายเหตุ: ในวาระนี9 เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       671,109,877 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.6589  
ไม่เห็นดว้ย 601,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0893  
งดออกเสียง 1,695,900 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2518  
บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

หมายเหตุ: ในวาระนี9 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ9นอีก จาํนวน 4 ราย  คิดเป็น  38,700 หุ้น 



-/จร 2
 

4. การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2560  โดยมีรายละเอียดดงันี9  
4.1 งดการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติม เนื�องจากไดมี้การจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายไวค้รบเต็มจาํนวน

ตามที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตั9งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 
 

4.2 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล ประจาํปี 2560 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น  รวมเงินปันผลจ่ายทั9งสิ9นประมาณ 101 ลา้นบาท ซึ�ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ที�ให ้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไร
สุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กาํหนดไวใ้นข้อบงัคบัของบริษทัฯ   และตาม
กฎหมาย  โดยเห็นควรให้จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2560 หุ้นละ 0.10 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผล ใน
วนัที� 27 มีนาคม 2561 (Record Date)  และกาํหนดจ่ายในวนัที�  23 พฤษภาคม  2561     

     
โดยมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       672,798,077 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นดว้ย 7,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสียง 601,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0893  
บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

5. อนุมติัการแต่งตั9งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึ�งถึงกาํหนดพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ  ประจาํปี 2561 

 

 5.1 รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  ตามวาระของนายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์  นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ และ
นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

 

 5.2 อนุมัติการแต่งตั9 งนายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์   นางศิริเพ็ญ   วิไลลกัษณ์ และนายศิริชัย  รัศมีจันทร์ กลบัเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  

 

 ทั9งนี9การแต่งตั9งกรรมการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซึ� งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี9  (โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจาํนวน 3 ท่าน  คือ นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์   
นางศิริเพญ็   วไิลลกัษณ์ และนายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องดงักล่าว)   

 

1) นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์   (กรรมการบริหาร) 
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       554,357,417 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 82.3213  
ไม่เห็นดว้ย 6,344,400 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.9421  
งดออกเสียง 112,704,960 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 16.7366  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 
 



-/จร 3
 

2) นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ์ (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       661,519,727 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 98.2348  
ไม่เห็นดว้ย 5,926,800 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8801  
งดออกเสียง 5,960,250 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8851  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

3) นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       667,479,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.1199  
ไม่เห็นดว้ย 5,926,800 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.8801  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

5.3 รับทราบการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของนายเสรี  สุขสถาพร  และที�ประชุมมีมติแต่งตั9งนายเสรี  
สุขสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง  

 

ทั9งนี9การแต่งตั9งกรรมการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี9  (โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสีย คือนายเสรี  สุขสถาพร มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�อง
ดงักล่าว)   
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       671,878,027 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7730  
ไม่เห็นดว้ย   601,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0892  
งดออกเสียง   927,750 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.1378  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

6. อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท  เท่ากบั
ปีที�ผา่นมา ซึ�งรวมทั9งค่าบาํเหน็จ และค่าเบี9ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื�นๆ  ทั9งนี9ไดก้าํหนดค่าเบี9ยประชุมสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี9  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ    
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000   บาทต่อครั9 ง 
-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครั9 ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000  บาทต่อครั9 ง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000   บาทต่อครั9 ง 
 



-/จร 4
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000  บาทต่อครั9 ง 
-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครั9 ง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000  บาทต่อครั9 ง 
-  กรรมการ   จาํนวน 15,000  บาทต่อครั9 ง 

 

ทั9งนี9  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื ไม่ไดร้ับค่าเบี9ย
ประชุม เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 
โดยมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง
ทั9งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งมาประชุม  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   212 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,406,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       672,798,077 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นดว้ย   608,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0904  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

7. อนุมติัการแต่งตั9ง นางสาวกมลทพิย ์  เลิศวทิยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 และ/หรือ นายวิชาติ  โลเกศกระวี  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4799  แห่ง
บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561  โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 จาํนวน 
2,450,000  บาท  ซึ� งเท่ากบัปีที�ผ่านมา   ทั9งนี9 ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิไดน้บัรวมถึงค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ของผูส้อบบญัชี  เช่น  
ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที�จ่ายจริง   ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิ�มขึ9นอย่างมีนัยสาํคญั ค่าตอบแทน
ดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครั9 ง    

 
โดยมีมติอนุมติัการแต่งตั9งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ� งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  
ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       672,918,077 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9096  
ไม่เห็นดว้ย   601,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0893  
งดออกเสียง     7,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0011  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

หมายเหตุ: ในวาระนี9 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ9นอีก จาํนวน 1 ราย  คิดเป็น  120,000 หุน้ 
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8. อนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 30.  ภายใตห้มวด 5 เรื�องการประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั�งที� 
21/2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงันี9  

 

ข้อบังคบัข้อ 30. (ที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน) 

“ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือนนบัแต่วนัสิ9นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนนั9นไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวน
หุ้นที�จาํหน่ายทั9งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายไดท้ั9งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย” 
 

ข้อบังคบั ข้อ 30. (ที�เสนอแก้ไข) 

“ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน นบัแต่วนัสิ9นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั9งหมด จะเขา้ชื�อ
กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลใน
การที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี9  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นั9น 
 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดร้ับหนังสือจากผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวผูถื้อหุน้ทั9งหลายซึ�งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ั9นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี�สิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสี� สิบห้าวนัที�คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณี
เช่นนี9  ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�เกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั9 งใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ� งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นั9น ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสี�จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใชจ้่าย
ที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั9งนั9นใหแ้ก่บริษทั”   
 

ทั9งนี9  มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการการบริหารของบริษทัฯ หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที�กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การ
ดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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โดยมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4)  ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของ  
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด    213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       673,522,777 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9994  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง     4,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0006  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

 

9. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 201,300,782 บาท จากทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,207,804,692 บาท  เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,006,503,910 บาท โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 201,300,782 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

 

โดยมีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของ
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       673,522,777 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9994  
ไม่เห็นดว้ย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง     4,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0006  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 
 

10. อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เรื� องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี9  
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน   1,006,503,910 บาท (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อยสิบบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,006,503,910 หุน้   (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อยสิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ           1    บาท 

                                                                        โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั  1,006,503,910 หุน้  (หนึ�งพนัหกลา้นหา้แสนสามพนัเกา้ร้อยสิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ        - หุน้   (             -   )” 
โดยมีมติอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง
ทั9งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       673,504,077 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9966  
ไม่เห็นดว้ย 3,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
งดออกเสียง   19,000 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0028  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 



-/จร 7
 

11. อนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื9อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
ครั9 งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”)  ในจาํนวนไม่เกิน 335,501,303  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที� 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ในการคาํนวณสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั9น หากเกิดเศษจาก
การคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั9นทิ9ง ทั9งนี9  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จะมีอายุ 3 ปี 
นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยูที่� 15.00 บาทต่อหุ้น รายละเอียดสรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ตามที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

 

ในการนี9  บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที� 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อ ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ  SAMART-W2  (Record  Date)  
 

นอกจากนี9  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการพิจารณาและมีมติอนุมติัมอบอาํนาจให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากนายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ให้มีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนี9   (1) กาํหนด
เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ อนัจาํเป็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เช่น วนั
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 รายละเอียดและขั9นตอนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ระยะเวลา
การใชสิ้ทธิ และวนัครบอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามใน
แบบคาํขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื�นใดที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ� ง
รวมถึงการติดต่อและการยื�นคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดาํเนินการอื�นใด ๆ ตามที�จาํเป็นเพื�อการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครั9งนี9  
   

โดยมีมติอนุมติัให้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื9อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2”)  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       671,839,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นดว้ย 1,664,100 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0034  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

12. อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  อีกจาํนวน 335,501,303  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  1,006,503,910 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,342,005,213 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 335,501,303  หุ้น มูลค่าหุ้น
ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 

โดยมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมด
ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 



-/จร 8
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       671,839,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นดว้ย 1,664,100 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0034  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

13. อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เรื� องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี9  
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน   1,342,005,213 บาท (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นหา้พนัสองร้อยสิบสามบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,342,005,213 หุ้น   (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นหา้พนัสองร้อยสิบสามหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ       1   บาท 

                                                                        โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั  1,342,005,213 หุ้น  (หนึ�งพนัสามร้อยสี�สิบสองลา้นห้าพนัสองร้อยสิบสามหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ        - หุ้น   (             -   )” 
 
โดยมีมติอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อ
หุน้และผูร้ับมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       672,440,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.8388  
ไม่เห็นดว้ย 1,063,100 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.1578  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0034  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
 
 

14. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ  จาํนวนไม่เกิน  335,501,303  หุ้น   มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้น้ละ  1.00 บาท  
เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  

 

ในการนี9   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการพิจารณาและมีมติอนุมติัมอบอาํนาจให้นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  (กรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่) หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากนายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ ให้มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนด
รายละเอียดอื�นใด อนัจาํเป็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ซึ�งรวมไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงแต่ (1) เขา้เจรจา ทาํ
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง และดาํเนินการใด ๆ เกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน (2) ลง
นามในแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
รวมถึงการติดต่อและยื�นแบบคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ�มทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการ
อื�นใดตามที�จาํเป็นเพื�อการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 
 

โดยมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะ ซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 



-/จร 9
 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       671,839,977 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7496  
ไม่เห็นดว้ย 1,664,100 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.2471  
งดออกเสียง   22,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0034  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

15. พิจารณาเรื�องอื�นๆ 
 

15.1  อนุมติัการเพิ�มวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2561  โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าหนึ�ง
ในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั9งหมด  ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

  จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั9งหมด    1,006,503,910 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       635,544,092 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 63.1437  
ไม่เห็นดว้ย 37,549,085 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 3.7306  
งดออกเสียง 433,600 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0431  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

      

15.2 อนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อีก  1 ขอ้   จากเดิม 70  ขอ้  เป็น  71  ขอ้  ดงันี9  

“ขอ้ 71   ประกอบกิจการผลิต และจาํหน่าย เอกสารป้องกนัการปลอมแปลงขั9นสูง หนงัสือเดินทาง แผ่นปะตรวจลงตรา  
แสตมป์สรรพสามิต  เครื�องหมายแสดงการเสียภาษี อากรแสตมป์  ดวงตราไปรษณียากร  ป้ายชาํระภาษีรถ
ประจาํปี  ใบอนุญาตขบัขี� บตัรประชาชน  เอกสารทางการเงิน ผลิตภณัฑบ์ตัร คูปอง ผลิตภณัฑส่์งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บรรจุภณัฑ์ ป้ายฉลาก สติhกเกอร์ รวมทั9งเครื�องมือ เครื�องจกัร อุปกรณ์ อะไหล่ 
วสัดุสิ�งของดงักล่าว” 

 
โดยมีมติอนุมติัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถ้ือหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       638,322,192 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.7731  
ไม่เห็นดว้ย 34,770,985 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 5.1625  
งดออกเสียง 433,600 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0644  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  
 
 

15.3 อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เป็นดงันี9     

 “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั  มีจาํนวน 71 ขอ้  รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที�  แนบ” 

โดยมีมติอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อ
หุน้และผูร้ับมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 



-/จร 1

ผูถื้อหุน้ทั9งหมด   213 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 673,526,777 หุน้ 
เห็นดว้ย       638,322,192 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.7731  
ไม่เห็นดว้ย 34,767,285 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 5.1620  
งดออกเสียง 437,300 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0649  

บตัรเสีย - เสียง     คิดเป็นร้อยละ -  

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

  (นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์) 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


