
  

 

                                                                                         

ที  SC 030/63 
  

 วนัที  12 พฤษภาคม 2563  
 

เรือง กาํหนดวนัประชุม  วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  และวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

2563  
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 3/2563

ประชุมเมือวนัที  12 พฤษภาคม 2563 ดงันี          

1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ประจําปี 2563 ในวันองัคารที  14 กรกฎาคม 2563  โดยจะแจ้งสถานที และ

รายละเอียดทีเกียวขอ้งอีกครัง ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เว็บไซต์ของบริษทัฯ และหนังสือเชิญประชุมทีจะจัดส่งให ้    

ผูถ้ือหุน้ โดยมีวาระการประชุมดงันี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 26  เมษายน 2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งผูถ้ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการ

ประชุมฉบบัดงักล่าว 

 

2) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  

2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประจาํปี 2562 
 

3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุน  สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562  ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ว่าถูกตอ้ง  และคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผลประกอบการ

ปี 2562  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เพือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “เมือบริษัทมีกาํไร บริษัทต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  

จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”   

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัฯ ไดมี้การจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนตามทีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ไตรมาส

แรกของปี 2562 จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม  
 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล

เพิมเติมสาํหรับผลประกอบการ ปี 2562  และเห็นสมควรให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทังสิ นประมาณ 151 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของ   

บริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2562  ใหก้บัผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 

11  มีนาคม  2563 (Record Date) ซึงไดจ่้ายไปแลว้เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563  

ทงันี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ยงัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัฯ 

 

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงถึง

กําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประจําปี 2563 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มี

ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนว่าผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาดงันี 

 อนุมัติการแต่งตงักรรมการดังต่อไปนี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัฯ อีกวาระหนึง  

1. นายประดงั    ปรีชญางกูร กรรมการอิสระ 

2. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการอิสระ 

3. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ กรรมการบริหาร 

4. นายธีระชยั   พงศพ์นางาม  กรรมการบริหาร 

 อนุมัติการแต่งตงักรรมการดังต่อไปนี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระหนึง 

1. นายประดงั    ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ    /

กรรมการอิสระ 

2. ดร.ทองฉัตร          หงศล์ดารมภ ์  กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 

 

 



3 

6) พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 
 

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 2563 ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา รวมทงัค่าบาํเหน็จและค่าเบียประชุม 

สาํหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ  

โดยกาํหนดค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบัปีที

ผ่านมา ดงันี 

1.  คณะกรรมการบริษทัฯ       

- ประธานกรรมการ               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ          

- ประธานกรรมการ               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

3.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     

- ประธานกรรมการ               จาํนวน 20,000 บาท ต่อครัง 

- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      

- ประธานกรรมการ               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 2563  และกําหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง       

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799      

และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที 4377 และ /หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที  4451 แห่งบริษทัสํานักงาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2563 โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 จาํนวน 2,550,000 

บาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา เนืองจากมาตรฐานการบญัชีทีเปลียนแปลง ทาํให้

งานการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลเพิมมากขึน  ทังนีค่าตอบแทน

ดังกล่าวยงัมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผู ้สอบบัญชี  เช่น       

ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 
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ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้บริษัท  สํานักงาน อีวาย จํากดั  จัดหาผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดง

ค ว า มเ ห็ น ต่อ งบ ก า ร เ งิน ข อ งบ ริ ษัท ฯ  แ ท น ผู ้ส อ บ บัญชีดังก ล่ า ว ไ ด ้        

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ มขึนอย่างมีนัยสําคัญ ค่าตอบแทน

ดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกครัง 

 

8) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

2.  กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี  2563 ในวนัที 15 มิถุนายน 2563 

(Record Date)  

3. มอบอาํนาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ มีอาํนาจในการอนุมติัและกาํหนด

รายละเอียดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 ทีจะจัดขึนใหม่ หากมีการเปลียนแปลง เช่น การกาํหนดวนัประชุมใหม่ 

สถานทีจดัประชุม โดยตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีกฎหมายกาํหนด 

 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  บริษทัฯ  อยูร่ะหว่างการพิจารณากาํหนดแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563  และสถานทีจดัประชุมทีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภยัของส่วนรวม

เป็นหลกั และจะแจง้รายละเอียดทงัหมดใหท่้านผูถ้ือหุน้ทราบต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


