
ข้อมูลทวัไปของบริษทัย่อย                                                                                                                                    ณ 31 ธนัวาคม 2564 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ผู้ถือหุ้น 
ทุน 

จดทะเบียน 

หุ้นสามัญทงัหมด 

ทอีอกจําหน่าย 
หุ้นทงัหมดทบีริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท สามารถ ดจิติอล มเีดยี จํากดั 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ 

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์0-2502-6000 

โทรสาร  0-2502-6363 

ให้ บ ริก ารข้อ มู ล  ข่ าว ส าร แ ล ะส าระ บัน เทิ งผ่ าน

เทคโนโลยีมีสายและไร้สายทีครบถว้น สมบูรณ์แบบ ทงั

ในรูปแบบของเสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext  และ 

Call Center และในรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-

Voice) รวมทงัเป็นผูผ้ลิต และพฒันาขอ้มูล ข่าวสาร และ

สาระความบนัเทิง 

SDC  200 ลา้นบาท 2,000,000 1,999,997 

 

99.99 

2. บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส จํากัด  

37/1 หมู่ที 2 ถนนพหลโยธิน                    

ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์ 0-2502-6000 

โทรสาร   0-2502-6496 

หยุดดาํเนินกิจการชวัคราว SDC  490 ลา้นบาท 49,000,000 47,724,999 

 

97.40 

3. บริษัท ไอ-โมบาย พลสั จํากดั 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26   

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์0-2502-6000 

โทรสาร  0-2502-8532 

หยุดดาํเนินกิจการชวัคราว SDC  ลา้นบาท 

 

10,000,000 9,999,997 99.99 

4. บริษัท ซีเคยีวเอเชีย จํากดั 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26  

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์0-2502-6000 

โทรสาร   0-2502-8532 

หยุดดาํเนินกิจการชวัคราว 

 

SDC   

 

.  ลา้นบาท 125,000 124,997 99.99 

5. บริษัท ลคัก ีเฮง เฮง จํากดั (1) 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์0-2502-6000   

โทรสาร  0-2502-6491 

หยุดดําเนินการชัวคราว และในปี 2565 ได้เปลียนไป

ดําเนินธุรกิจเกียวกับการพยากรณ์ และโหราศาสตร์    

ทุกประเภท 

SDC  5 ลา้นบาท 

เรียกชาํระแลว้   

2.5 ลา้นบาท 

 

500,000 499,997 99.99 

6. บริษัท ไทยเบสสเตชัน จํากดั 

99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์0-2502-6000   

โทรสาร  0-2502-6491 

ประกอบธุรกิจให้เช่าใช้พืนที และให้บริการ รวมทัง

จํา ห น ่า ย อ ุป ก ร ณ ์สื อ ส า ร  แ ล ะ ร ะ บ บ สื อ ส า ร

โทรคมนาคม 

SDC 10 ลา้นบาท 100,000 99,998 99.99 

7. บริษัท เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ทรี จํากดั 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26   

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์ 0-2502-6000 

โทรสาร    0-2502-6361 

เป็นผู ้ผ ลิต จําหน่าย และให้บริการข้อมูลทางด้าน

บนัเทิง ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ โทรศัพท ์

ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และระบบสือสาร

ต่างๆ การติดตงัอุปกรณ์เครือข่าย สิงอาํนวยความสะดวก

แบบครบวงจร และบริการอืน  ๆทีเกียวขอ้ง 

SDM 

 

 

8 ลา้นบาท 

 

800,000 495,000 61.87 



ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ผู้ถือหุ้น 
ทุน 

จดทะเบียน 

หุ้นสามัญทงัหมด 

ทอีอกจําหน่าย 
หุ้นทงัหมดทบีริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

8. บริษัท ไอ-สปอร์ต จํากดั 

99/37 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 2   

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์ 0-2502-6000 

โทรสาร   0-2502-6363 

ดาํเนินธุรกิจเกียวกบักีฬาครบวงจร ตงัแต่ให้บริการขอ้มูล

ข่ าวสารด้านกี ฬาผ่ านช่องทาง digital  จัดอี เวนท์ กีฬา 
จําหน่ายสิ นค้าเกียวกับกีฬาในช่องทาง e-commerce 

ให้บริการด้านเทคโนโลยีเกียวกับกีฬา และการบริหาร

สิทธิประโยชนใ์หน้กักีฬา สโมสรและสมาคมกีฬา 

SDM  

 

 

120 ลา้นบาท 

 

12,000,000 5,999,996 49.99 

9. 

 

บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวชัิน จํากดั 
99/37 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 2   

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์ 0-2502-6000 

โทรสาร   0-2502-6363 

รับจ้างผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และบันทึกเทปการ

แข่งขนักีฬาต่าง  ๆ
 

I-SPORT 60 ลา้นบาท   6,000,000    5,999,994 99.99 

 หมายเหตุ :   (1)   เดิมชือบริษทั ซิมทูแอซเซ็ท จาํกดั จดทะเบียนเปลียนชือเป็นบริษทั ลคักี เฮง เฮง จาํกดั เมือวนัที 13 มกราคม 2565 

 SDC = บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

 SDM         =  บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั       

 I-SPORT   =  บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั 


