
 

ที่ SC 024/62 
 

  วนัท่ี  26  เมษายน  2562 
 

เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

  บริษัท  สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด  (มหาชน) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2562  ประชุมเม่ือ
วันที่  26 เมษายน 2562 โดยเม่ือเริ่มเปดประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมการประชุม รวมจํานวนทั้งสิ้น 83 ราย 
โดยมาประชุมดวยตนเอง 28 ราย และรับมอบฉันทะ 55 ราย  รวมเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 604,035,237 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
60.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติในวาระตางๆ ดังนี้ 
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  27 เมษายน 2561  ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 

ผูถือหุนทั้งหมด 95 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,440,041 หุน 
เห็นดวย       630,440,041 เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ - 

 หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 12 ราย คิดเปน 26,404,804 หุน
  

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป  2561   
 

หมายเหตุ: ในวาระน้ีเปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง 
 

3. อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ผูถือหุนทั้งหมด 101 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,241 หุน 
เห็นดวย       630,490,241 เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 6 ราย  คิดเปน  50,200 หุน 
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4. การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  และการจายเงินปนผล  ประจําป 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 13,420,052.10 บาท  โดยใหต้ังเงินสํารองดังกลาวใน   

ไตรมาสแรกของป  2562   
 

4.2 อนุมัติใหจายเงินปนผล ประจําป 2561 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน  รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ 100.65 ลานบาท 
โดยจายจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 (Record Date)  
และกําหนดจายในวันท่ี  23 พฤษภาคม  2562     

     
โดยมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

ผูถือหุนทั้งหมด 101 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,241 หุน 
เห็นดวย       630,490,241 เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 
5. อนุมัติการแตงต้ังกรรมการของบริษัทฯ  เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ     

ประจําป  2562 
 

 5.1 รับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ตามวาระของ ดร. ทองฉัตร  หงศลดารมภ  นายปริญญา  ไววัฒนา  
และ นายธนานันท  วิไลลักษณ 

 

 5.2 อนุมัติการแตงต้ังดร. ทองฉัตร  หงศลดารมภ   นายปริญญา   ไววัฒนา  และ นายธนานันท  วิไลลักษณ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

 

 ทั้งนี้   การแตงต้ังกรรมการดังกลาวไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้   (โดยกรรมการที่ มีสวนได เสียจํานวน  3 ทาน คือ ดร. ทองฉัตร            
หงศลดารมภ   นายปริญญา   ไววัฒนา  และ นายธนานันท  วไิลลักษณ  มิไดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว)   

 

1) ดร. ทองฉัตร  หงศลดารมภ (กรรมการอิสระ) 
 

ผูถือหุนทั้งหมด 101 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,241 หุน 
เห็นดวย       630,279,630 เสียง     คิดเปนรอยละ 99.9666  
ไมเห็นดวย 210,611 เสียง     คิดเปนรอยละ 0.0334  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
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2) นายปริญญา   ไววัฒนา  (กรรมการอสิระ) 
 

ผูถือหุนทั้งหมด 101 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,241 หุน 
เห็นดวย       628,991,804 เสียง     คิดเปนรอยละ 99.7623  
ไมเห็นดวย 1,498,437 เสียง     คิดเปนรอยละ 0.2377  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 

3) นายธนานันท  วิไลลักษณ (กรรมการบริหาร) 
 

ผูถือหุนทั้งหมด 101 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,241 หุน 
เห็นดวย       601,668,240 เสียง     คิดเปนรอยละ 95.4286  
ไมเห็นดวย 2,793,501 เสียง     คิดเปนรอยละ 0.4431  
งดออกเสียง 26,028,500 เสียง     คิดเปนรอยละ 4.1283  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 

6. อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2562 เปนวงเงินรวมไมเกิน 7,000,000 บาท  
เทากับปที่ผานมา ซ่ึงรวมท้ังคาบําเหน็จ และคาเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย โดยไม
มีสิทธิประโยชนอื่นๆ  ทั้งนี้  ไดกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการท่ีเขารวมประชุมตามรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ    
-  ประธานกรรมการ จํานวน 30,000   บาทตอครั้ง 
-  กรรมการ   จํานวน 15,000  บาทตอครั้ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการ จํานวน  30,000  บาทตอครั้ง 
-  กรรมการ  จํานวน 15,000   บาทตอครั้ง 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการ  จํานวน 20,000  บาทตอครั้ง 
-  กรรมการ   จํานวน 15,000  บาทตอครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
-  ประธานกรรมการ  จํานวน 20,000  บาทตอครั้ง 
-  กรรมการ   จํานวน 15,000  บาทตอครั้ง 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ไมไดรับคาเบ้ีย
ประชุม เนื่องจากเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

 
โดยมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอย ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ผูถือหุนทั้งหมด 102 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,541 หุน 
เห็นดวย       630,490,541 เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1 ราย  คิดเปน 300 หุน 
 

7. อนุมัติการแตงตั้งนางสาวกมลทิพย   เลิศวิทยวรเทพ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4377  และ/หรือ นายวิชาติ      
โลเกศกระวี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4451   และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4799  แหงบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทน
สําหรับป 2562 จํานวน 2,550,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป 2561 จํานวน 100,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่
เปล่ียนแปลง ทําใหงานการตรวจสอบ และการเปดเผยขอมูลเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้   คาตอบแทนดังกลาวยังมิไดนับรวมถึง
คาใชจายเบ็ดเตล็ดของผูสอบบัญชี  เชน  คารถ คาถายเอกสาร ฯลฯ ตามท่ีจายจริง   ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทนผูสอบบัญชีดังกลาวได อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ มี
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ คาตอบแทนดังกลาวอาจตองมีการทบทวนอีกครั้ง    

 
โดยมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ผูถือหุนทั้งหมด 102 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,490,541 หุน 
เห็นดวย       630,490,541 เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 

8. อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ จํานวน 5 ขอ (ขอ 4, ขอ 13, ขอ 19, ขอ 23, และ ขอ 24)  เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557  เรื่องการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 

ขอบังคับท่ีใชอยูในปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไข 
ขอ 4. (หมวดท่ี 2 การออกหุน) 
“ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละหนึ่ง
บาท ซึ่งตองชําระเต็มมูลคาหุน และเปนหุนชนิด ระบุช่ือ
ในใบหุน 
 

หุน ทุกหุนใหจดทะเบียนในนามผูถือหุน ตามการจด
ทะเบียนในทะเบียนผูถือหุน” 

ขอ 4. (หมวดที่ 2 การออกหุน) 
“ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละหน่ึง
บาท ซึ่งตองชําระเต็มมูลคาหุน และเปนหุนชนิด ระบุ
ช่ือผูถือ 
 

หุนทุกหุนใหจดทะเบียนในนามผูถือหุนตามการจด
ทะเบียนในทะเบียนผูถือหุน” 
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ขอบังคับท่ีใชอยูในปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไข 
ขอ 13. (หมวดท่ี 3 การโอนหุน )  
“ขอ 13. ภายในระยะเวลา 21 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือ
หุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอน
วันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน” 

ขอ 13. (หมวดท่ี 3 การโอนหุน )  
“ขอ 13. ในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแต
ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวา 14 
กอนวนัเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน” 

ขอ 19. (หมวดที่ 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 19. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน 
นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกผูถือ
หุนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา
สองเดือน บุคคลหน่ึง  ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว 
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการท่ีตนแทน 
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู” 

ขอ 19. (หมวดที่ 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 19. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ
อ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวาสองเดือน 

 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ท่ียังเหลืออยู 
 
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซ่ึง
ตนแทน” 

ขอ 23. (หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึง
จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ี
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ให
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในท่ีประชุม 
 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนี้น้ัน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสยีงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด” 

ขอ 23. (หมวดที่ 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรอง
ประธาน กรรมการให รองประธาน กรรมการเป น
ประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได     ใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสยีงขางมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนี้นั้น  ถ าคะแนนเสียงเท ากันให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
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ขอบังคับท่ีใชอยูในปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไข 
 เสียงช้ีขาด 

 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดใหมีการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ
วธีิการท่ีกฎหมายกําหนด” 

ขอ 24. (หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธาน
กรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตใน
กรณี จําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของ
บริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได” 

 

ขอ 24. (หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ) 
“ขอ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธาน
กรรมการ หรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธ ิ
หรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเรว็กวานั้นก็ได 

 

ในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมท้ัง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจ
จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกลาวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนก็ได ใน
การนี้ผูมีหนาที่จัดการประชุมตองจัดเก็บสําเนาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเปน
หลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได” 

 

โดยมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับของบริษัทฯ  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่  (3/4)  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

ผูถือหุนทั้งหมด 103 ราย   รวมจํานวนหุนได 630,492,541 หุน 
เห็นดวย       630,492,541                                                              เสียง     คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  
งดออกเสียง - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

บัตรเสีย - เสียง     คิดเปนรอยละ -  

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 1 ราย  คิดเปน 2,000 หุน 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  (นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ) 
  กรรมการผูจัดการใหญ 


