
                                                                                          

ที  SC 012/62 
  

 วนัที  5  มีนาคม 2562  

 

เรือง กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 2/2562

ประชุมเมือวนัที  5  มีนาคม 2562  ดงันี          

1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี 2562 ในวนัศุกร์ที  26  เมษายน  2562  เวลา 15.30 น.  ณ  ห้องแมจิก   2  

ชนั 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดงันี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวันที 27  เมษายน 2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งผูถ้ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการ

ประชุมฉบบัดงักล่าว 

 

2) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  

2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประจาํปี 2561 

 

3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุน  สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561  ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ว่าถูกตอ้ง  และคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 

4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เพือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “เมือบริษัทมีกาํไร บริษัทต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  

จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”   
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติัการจัดสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมายเพิมเติมอีกจํานวน 13,420,052.10 บาท และอนุมติัการจ่ายเงิน   

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี  2561  ในอตัราหุน้ละ 0.10  บาท โดย

จ่ายจากกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ให้กบัผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 19  

มีนาคม 2562 (Record date) และกาํหนดจ่ายในวนัที  23 พฤษภาคม 2562  ทงันี

สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดรั้บการ

อนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 

 

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการของบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงถึงกําหนดพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ  ประจําปี 2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มี

ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนว่าผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาดงันี 

 อนุมติัการแต่งตงัดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ นายปริญญา   ไววัฒนา  

และ นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

อีกวาระหนึง  

 อนุมติัการแต่งตงัดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์และนายปริญญา   ไววฒันา  

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง  

 

6) พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหา

แ ล ะ กํา ห น ดค่ า ตอ บ แ ท น เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ้น ส ม ค ว ร อ นุ มัติ ค่ า ตอ บ แ ท น

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2562 ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา รวมทงัค่าบาํเหน็จและค่าเบียประชุม 

สาํหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ  
 

โดยกาํหนดค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบัปีที

ผ่านมา ดงันี 
 

1.  คณะกรรมการบริษทัฯ       

- ประธาน                              จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ          

- ประธาน                               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 
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3.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     

- ประธาน                               จาํนวน 20,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      

- ประธาน                               จาํนวน 20,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

 

ทัง นี  คณ ะ ก รร มก าร บ ริ หา ร  คณ ะ ก ร รมก า รบ ริ ห าร ค ว ามเ สี ยง  แ ล ะ

คณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืนไม่ไดรั้บค่าเบียประชุม  เนืองจากเป็น

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 

7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562  และกําหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พิจารณาแลว้เห็นว่า ทีประชุมผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการแต่งตงันางสาว

กมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4377  และ/หรือ 

นายวิชาติ  โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4451   และ/หรือ นาง

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799  แห่งบริษทั

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2562 จาํนวน 2,550,000 บาท ซึงเพิมขึนจากปี 2561 

จาํนวน 100,000 บาท เนืองจากมาตรฐานการบญัชีทีเปลียนแปลง ทาํใหง้านการ

ตรวจสอบ และการเปิดเผยขอ้มูลเพิมมากขึน ทงันีค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิได้

นับรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ 

ฯลฯ ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผู ้สอบบัญชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ทีได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของ

สํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ อยา่งไรกต็าม หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิมขึน

อยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครัง 

 

8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เพือให้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ฉบบัที 74/2557 เรืองการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ือหุ้น

สมควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ทาํการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จาํนวน 5 ขอ้ 

เป็น ดงันี 
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ข้อบังคบัทีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อบังคบัทีเสนอแก้ไข 

ข้อ 4. (หมวดที 2 การออกหุ้น) 

“ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั มีมูลค่าหุ้น

ละหนึงบาท ซึงตอ้งชาํระเต็มมูลค่าหุ้น และเป็น

หุน้ชนิด ระบุชือในใบหุน้ 
 

หุน้ทุกหุน้ใหจ้ดทะเบียนในนามผูถ้ือหุ้นตามการ

จดทะเบียนในทะเบียนผูถ้ือหุน้” 

ข้อ 4. (หมวดที 2 การออกหุ้น) 

“ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละหนึง

บาท ซึงตอ้งชาํระเต็มมูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิด ระบุ

ชือผูถ้ือ 
 

หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู ้ถือหุ้นตามการจด

ทะเบียนในทะเบียนผูถ้ือหุน้” 

ข้อ 13. (หมวดที 3 การโอนหุ้น )  

“ข้อ 13. ภายในระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันนัด

ประชุมผู ้ถือหุ้นแต่ละครัง บริษัทจะงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุ้น โดยประกาศให้ผูถ้ือหุ้น

ทราบล่วงหนา้ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน

สาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อน

วนัเริมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้” 

ข้อ 13. (หมวดที 3 การโอนหุ้น )  

“ขอ้ 13. ในระหว่าง 21 ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นแต่ละ

ครัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้โดย

ประกาศใหผู้ถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่

และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 

ก่อนวนัเริมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้” 

 

ข้อ 20. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ข้อ 20. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

ค ณ ะ ก ร ร มก า ร เ ลื อ ก ผู ้ถื อ หุ้น ค น ห นึ งซึ ง มี

คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.

2535 เข้า เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลหนึง  

ซึงเข้า เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยู่

ของกรรมการทีตนแทน 
 

มติขอ งคณะ กรรมการตามวร รคหนึ ง ต้อ ง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี

ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู”่ 

ข้อ 20. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ขอ้ 20. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ

อืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมายเข้า เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ

จะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
 

ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ ง  ต้ อ ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ

จาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

 

บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึงอยู่ใน

ตาํแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการ

ซึงตนแทน” 

ข้อ 23. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ข้อ  23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ถา้มีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ข้อ 23. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ขอ้ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ

ทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีประธาน

กรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าทีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ
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ข้อบังคบัทีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อบังคบัทีเสนอแก้ไข 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ทีได ้  ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 
 

การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก 
 

กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน 

เวน้แต่กรรมการซึงมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนีนัน ถา้คะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียง

เพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด” 

 

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้    ให้กรรมการ

ซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในที

ประชุม  
 

การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก 
 

กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซึงมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรืองนีนัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็น

เสียงชีขาด 
 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหมี้การประชุม

ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ามเงือนไข ขนัตอน และ

วิธีการทีกฎหมายกาํหนด” 

ข้อ 24. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้

ประธานกรรมการ หรือผูซึ้งได้รับมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด

วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน

เพือรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอืนและกาํหนดวนัประชุม

ใหเ้ร็วกว่านนักไ็ด”้ 

 

ข้อ 24. (หมวดที 4 คณะกรรมการ) 

“ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการ หรือผู ้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิ 

หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี

อืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านนักไ็ด ้
 

ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทงั

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษทัอาจ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมดงักล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้

ในการนีผู ้มีหน้าทีจัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนา

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น  โ ด ย จ ะ จั ด เ ก็ บ ใ น รู ป ข้อ มู ล

อิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด”้ 
 

9) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

2.  กาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี  2562  และมีสิทธิในการรับเงิน  

ปันผลวนัที 19 มีนาคม 2562 (Record Date) ทงันีสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดรั้บการ

อนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 
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นอกจากนนั ตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับ

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 ตงัแต่วนัที 28 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 31 มกราคม 2562 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น

ท่านใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าว  

 

 จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


