
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2563 
 

 

 

วันองัคารที� 1 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที� 99/20 หมู่ 4 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 



 

 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2563 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและสวสัดิภาพ

ของผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูที้�มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและ

แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2563 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-��) ดงันี�  

1.  บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน       

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 ทั�งนี�  โดย

มีขอ้มูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 และ 7 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2563 ที�เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com โดยส่งหนังสือมอบ

ฉนัทะและเอกสารหลกัฐานมาที�         

 ส่วนงานเลขานุการบริษทั  

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��/� หมู่ที� � อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น ��  

 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี �����  

2.  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามที�เกี�ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยส่งคาํถาม พร้อมระบุชื�อและนามสกุล              

ผา่นช่องทางดงันี�  

 ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดในขอ้ �  

 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

 อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com  

 โทรสาร 02-502-6361 

�.     บริษทัเตรียมการจดัการประชุมเพื�อลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอยา่งน้อย     

1 เมตร ในจุดต่างๆ เช่นจุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในส่วนการจัดที�นั�งในห้องประชุมซึ�งมีจํานวนจํากดั

จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้จํานวน 30 ที�นั�ง และจะระบุเลขที�นั�งให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั�งตามหมายเลขดงักล่าว เพื�อ

ประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ�น เมื�อที�นั�งเต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที�มา

ประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 

4.  บริษทัขอให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู ้ถือหุ้น            

ครั� งที� 1/2563 ของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพื�อป้องกนัและลดความเสี�ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดงันี�  

 



 

4.1   ผูเ้ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที�จัดประชุม หากผูเ้ข้าร่วมประชุม  

รวมทั�งบุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทางหรือผ่านในพื�นที�หรือสถานที�เสี�ยงต่อการติดเชื�อตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ� ามูก เหนื�อยหอบ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม 

แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ในกรณีที�มี           

การปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวตัิการเดินทาง อาจถือเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4.2   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้สู่บริเวณงาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ผ่านการคดักรอง   

จะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัที�นํามาเองตลอดเวลาที�เข้าร่วมประชุม รวมทั�งทาํความสะอาดมือ       

ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที�จดัเตรียมไวต้ามจุดต่าง ๆ 

4.3   ผู้เข้าร่วมประชุมที�ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท         

ขอสงวนสิทธิ�ไม่ให้เข้าบริเวณพื�นที�ประชุม 

4.4   บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ประสงค์จะสอบถามในที�ประชุม 

ขอใหส่้งคาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั เพื�อรวบรวมและจดัส่งคาํถามใหแ้ก่ประธานในที�ประชุมต่อไป 

5.  บริษัทงดบริการอาหารและชา/กาแฟในบริเวณสถานที�จัดประชุม เพื�อลดการสัมผสัสิ�งของร่วมกบัผูอื้�น ซึ�งอาจเสี�ยงต่อ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื�องจากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมหรือมาพร้อมกนัเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี�   

ทั�งนี�  หากสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิ�มเติมเกี�ยวกับการ             

จดัประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุ้นทราบทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผ่านช่องทางดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

 

      

                ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

                   10 สิงหาคม 2563  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที�  ประชุมเมื�อวนัที�  14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั� น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที�  99/20 หมู่ 4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริ�มประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นประธานในที�ประชุมกล่าว

แนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อที�ประชุม ซึ� งมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 32 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 9,595,472,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7325 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมด

ของบริษทั โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย จาํนวน 49,786,300 หุ้น และมอบฉันทะ 22 ราย จาํนวน 9,545,636,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคบัของบริษัท และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที�ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน           

เขา้ประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ        

จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนผูส้อบบญัชีที�เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ      

ทุกท่าน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั�ง 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมก ารผู ้มีอ ํานาจลงน าม / ป ระธานเจ้าห น้ าที�บ ริหาร / ประธาน กรรมการบ ริห าร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการ

พฒันาเพื�อความย ั�งยนื / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นายรุทร เชาวนะกว ี

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพื�อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะ เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม นางสาวศศิธร กลนัทกสุวรรณ ผูรั้บมอบอาํนาจจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

อาสาสมคัรเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม 

ประธานฯ จึงเชิญผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชี�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�     

เขา้ร่วมการประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี�   
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที�ได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�

รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั�น โดย

จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนน

เสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพื�อการ

ลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสดัส่วน

เมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 

ลงในกระดาษที�เตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หนา้ที� โดยระบุวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ และแจง้ชื�อและนามสกุล 

เรื�องที�แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ       

1. ตามที�บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั  

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 โดยแจง้ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระการประชุม

และการส่งคาํถามไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั�งแต่วนัที� 27 กนัยายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  

2. กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์งดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วนได้เสีย ได้แก่วาระที�  5 และ 6                 

ซึ� งเจา้หนา้ที�ไดด้าํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 

3. หลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าที�ของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทั 

ตั�งแต่วนัที� 12 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการจาํกดัที�นั�งในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ที�นั�งและมีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล

ตามมาตรการป้องกนัโรคที�ราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานที�จดัประชุม มาตรการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

มีดงันี�       

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานที�จดัประชุม  

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัที�นาํมาเองตลอดเวลาที�เขา้ร่วมประชุม รวมทั�งทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลที�จดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ�

ไม่ใหเ้ขา้บริเวณพื�นที�ประชุม 

4. บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมที�ประสงค์จะสอบถามในที�ประชุม ขอให ้          

ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั เพื�อรวบรวมและตอบในที�ประชุม 

5. บริษทังดบริการอาหารและชา/กาแฟในบริเวณสถานที�จดัประชุม  
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การดาํเนินการของคณะกรรมการช่วงที�มีการเลื�อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

• กรรมการที�ออกตามวาระในปี 2563 ให้คงปฏิบติัหน้าที�ตามเดิมจนกว่าจะมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 และมีการ

พิจารณาแต่งตั�ง 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2563 ให้คงอตัราค่าตอบแทนเดิมที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  ซึ� งเป็นอตัราเดียวกบัที�เสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติั 

•  ให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีเพื�อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563 โดยบริษทั

จะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงได้ดาํเนินการ

ประชุม    ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี�  

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 

ซึ�งไดแ้สดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา

ที�กฎหมายกาํหนด โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัอีกครั� งพร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ตั�งแต่วนัที� 12 มิถุนายน 2563  ซึ� งคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้  เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ        

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,595,462,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ

สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้ผูถื้อหุ้น โดยได้เสนอให้คุณวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ

เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562  ของบริษทัให้ที�ประชุมทราบ 

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562  ของบริษทั ให้ที�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

• Digital Network บริษทัไดด้าํเนินโครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ซึ� งเป็นวิทยสืุ�อสารในระบบดิจิตอลที�ให้บริการ

ร่วมกบั กสท. ณ สิ�นเดือนพฤษภาคม ���� บริษทัได้มีการติดตั�งเครือข่ายไปแลว้กว่า ��� สถานี ครอบคลุมพื�นที�ทั�วประเทศ ลูกคา้

เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ ปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้จาํนวนหนึ� งจากกรมอุทยานแห่งชาติ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที�คาดว่าจะเปิด

ให้บริการภายหลงัอนุมติังบประมาณประจาํปี ไดแ้ก่กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าปลายปี 2563 บริษทัจะ

มีลูกคา้รวมมากกวา่ 90,000 ราย 
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• Digital Content  รายไดห้ลกัของสายธุรกิจนี� ยงัคงเป็นการให้บริการดา้นกีฬา พยากรณ์และหมอดูสดออนไลน ์ซึ�งพยากรณ์และ

หมอดูสดออนไลน์ ไดรั้บความนิยมดว้ยดีเสมอมา สาํหรับดา้นกีฬา บริษทัไดรั้บสิทธิในการถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีก โดย

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื�องจากไม่มีการแข่งขนัฟุตบอล ทาํให้บริษทัไม่มีรายได้ในช่วงที�เลื�อนการ

แข่งขนั คาดว่าจะเปิดให้กลบัมาแข่งขนัได้ในช่วงครึ� งปีหลัง โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัได้รับสิทธิผูใ้ห้บริการระบบ VAR 

(Visual Assistant Referee) ให้กบัสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นการใช้ระบบ VAR อยา่งเต็มรูปแบบในการตดัสิน

ฟตุบอลอาชีพของไทยพรีเมียร์ลีก          

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 กลุ่มบริษทัสามารถได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการดําเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ        

“สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ� งได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง อนัประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที�ได้แสดง

รายละเอียดในรายงานประจาํปี ซึ� งไดมี้การแสดงภาพตวัอยา่งของกิจกรรมต่างๆ ให้ที�ประชุมรับทราบ 

รางวลัด้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2562 ดงันี�  

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 ในระดบัดีเลิศ และติดอนัดบั Top Quartile 

ของกลุ่มบริษทัที�มีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ลา้นบาทขึ�นไปจากการสาํรวจของ IOD 

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในระดับดีเยี�ยม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม           

ผูล้งทุนไทย 

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

บริษทัเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื�อเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนาจากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี�  

คุณปาณิสรา สุหฤทรุจนนุกูล 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

 COVID 19 มีผลกระทบต่อบริษทัมากนอ้ยเพียงใด และบริษทัมีกลยทุธ์ในการฟื� นฟธุูรกิจอยา่งไร 

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

มีผลกระทบกับธุรกิจด้านกีฬา เนื�องจากการแข่งขนัถูกเลื�อนออกไป ไม่มีการถ่ายทอดสด ทาํให้รายได้

ส่วนนี�ไดรั้บล่าช้าออกไปดว้ย โดยคาดว่าอาจจะเริ�มมีการแข่งขนัอีกครั� งในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน 

2563 ส่วนธุรกิจอื�นไดรั้บผลกระทบบา้งจากความล่าชา้ในการอนุมติังบประมาณ เนื�องจากลูกคา้เป้าหมาย

ส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ 

คุณปาณิสรา สุหฤทรุจนนุกูล 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและการเขา้ร่วม

โครงการ CAC 

คุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แต่

ได้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (PACT Network)  เพื�อเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อการทุจริตตั�งแต่ปี 2558  ถึงแมว้่าบริษทัจะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แต่บริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในที�ดี มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น และจริยธรรมธุรกิจ ให้ทุก

คนในองคก์รถือปฎิบติั   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ ได้แจง้ว่าวาระนี� ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการ

รายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 ให้ที�ประชุมรับทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที�ประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน 

และรายงานประจาํปี 2562 แลว้ 
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562     

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 ซึ� งผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข ไดมี้การเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้กบั

ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดเ้สนอใหน้ายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ เป็นผูร้ายงานสรุปให้ที�ประชุมพิจารณา 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานวา่ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,122 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 352 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นของรายได้จากการขายและบริการของสายธุรกิจ Digital Network และรายไดอื้�นจากการโอนกลบัสาํรองหนี� สงสัย   

จะสูญ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื�นลดลงจากปี 2561 จาํนวน 860 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสาํรองหนี� สงสัย

จะสูญ ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายอื�นลดลงจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ทาํให้บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 238 ล้านบาท 

ขาดทุนลดลงจากปี 2561 จาํนวน 1,358 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 713 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ

ลูกหนี� การคา้ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 115 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�งของ

โครงการวิทยสืุ�อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) และเพิ�มขึ�นจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัยอ่ย หนี� สินรวมลดลงจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 

430 ลา้นบาท จากการลดลงของเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี�ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562  

 ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของ

บริษทัหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว     

จะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

 อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรที�เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที� เกิดขึ�นในบริษัทหรือ             

ในบริษัทย่อย ให้ขึ� นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก             

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้ยดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 

ในปี 2562 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 238 ลา้นบาท คิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า        

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มติ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย               

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระที�เลือกตั�งตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทั�ง 2 ท่านที�ครบกาํหนดออก

ตามวาระขออนุญาตออกจากที�ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ที�ประชุมพิจารณาวาระนี� ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั� น ประธานฯ ได้รายงาน              

ต่อที�ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึ�งในปีนี�

มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี�  
 

 
 

 

 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดพ้ิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

ทั�ง 2 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใชเ้พื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ และดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และเห็นว่าดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ� งถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของ

กรรมการอิสระที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�ง        

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

ขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 2 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ� ง และอนุมติัแต่งตั�งดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�   

�) นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์            กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/ 

                    ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,584,024,100 0 23,353,800 0 

ร้อยละ 99.7569 0.0000 0.2431 0.0000 

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/ 

   ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                 

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา 

   และกาํหนดค่าตอบแทน 
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2) ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                                                   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,596,878,300 1,488,800 9,010,800 0 

ร้อยละ 99.8907 0.0155 0.0938 0.0000 

หลงัจากนั�น กรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 โดยไดร้ายงาน

ต่อที�ประชุมวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2562 ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยและเงินบาํเหน็จ

กรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ซึ� งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 1,536,712 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจาก

การขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบั       

ปีที�ผา่นมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุม    

ต่อครั� งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม (บาทต่อครั� ง) 

                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                  30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                             20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000           15,000 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนไม่ได้รับค่าเบี� ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 โดยได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า         

การลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม ตามมาตรา 

90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 

4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อื�น ค่าเบี� ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,560,824,100 0 46,553,800 0 

ร้อยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั� งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 โดยรายงานต่อ             

ที�ประชุมว่าคณะกรรมการไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทั เนื�องจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั สามารถให้คาํแนะนาํที�เป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั�งไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที�มีมาตรฐาน และ                

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอยา่งดี ทั�งนี�  โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559-2562 รวมระยะเวลา 4 ปี) 

ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คนได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด

ผา่น QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวน 2,300,000 บาท ทั�งนี�  ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั� งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดย

กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี        

รับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และอนุมติั         

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวน 2,300,000 บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
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วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�   และกล่าวปิดประชุม เวลา 9.25 น. 

 

        ประธานที�ประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

           เลขานุการที�ประชุม 

             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 
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สารสนเทศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“SDC”) มีความประสงคที่จะกูยืมเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกีย่วโยงกันจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขา
ทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดทีส่ําคัญดังนี ้

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกรรมการท่ีมี
สวนไดเสียมิไดเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระนี้ มีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

จัดทําเปนสัญญากูเงินจํานวน 1 ฉบับวงเงินกูยืมจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่ 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิน ณ วันที่ทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการ

ทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

สวนที่ 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิน  ประมาณวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2568 

สวนที่ 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยจะทยอยเบิกใชตามความ
จําเปน โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เม่ือพิจารณาจากสถานะทางการเงินของ SDC ในปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยท่ี บมจ.สามารถคอรปอเรชั่นเสนอในอัตรารอยละ 4.50 
ตอปต่ํากวาที่ SDC สามารถจัดหาจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว และบริษัทคาดวาจะดําเนินการทํา
สัญญาเงินกูไดภายใน 30 วันหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 
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2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัท 

 ผูกู : บมจ. สามารถ ดิจิตอล (SDC) 

 ผูใหกู : บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น (SAMART) 

ความสัมพันธระหวางกันและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลเกี่ยวโยงณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
SDC SAMART2 

ตําแหนง การถือหุน ตําแหนง การถือหุน 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ3/4 

(พี่ชายของนายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการ -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 11.20% 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ3/4/5 
(นองชายของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ) 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.21%  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 12.61% 

นางสุกัญญาวนิชจักรวงศ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.13% - 0.20% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 

- 0.003% - 0.0029% 

SAMART เปนผูถือหุนรายใหญของ SDC และ

ถือหุนในบริษัทยอยท่ีถือหุน SDC ดังตอไปนี้ 
 82.70%   

- บมจ. สามารถเทลคอม4 70.14%  0.76%  - 

- บจก. สามารถ ย-ูทรานส4 99.99%  0.13%  - 

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส5 68.43%  0.03%  - 

บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง3/4  0.27%  14.78% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ  84.22%  38.79% 
1 กลุมสามารถและกลุมผูถอืหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา

ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอ่ืนและการปฏบิัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2 เมื่อนับรวมหุนที่ถือโดยนายธนานันท วิไลลักษณ และนางศิริเพ็ญ วิไลลักษณแลว กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญถือหุนใน SAMART         

รวม 42.03% 
3 บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งประกอบดวยผูถือหุน 5 ราย นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ (24.22%) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (24.22%) 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ (17.19%) นายธนานันท วิไลลักษณ (17.19%) และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ (17.19%)  
4 บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง บมจ.สามารถเทลคอม และ บจก. สามารถ ยู-ทรานส มนีายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย    

วิไลลักษณ เปนกรรมการ 
5 บมจ.วันทูวัน คอนแทคส มีนายวัฒนชัย วิไลลักษณ  เปนกรรมการ 
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3. สรุปเงื่อนไขที่สําคัญของรางสัญญาเงินกู 

สัญญาเงินกู วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
นําเงินกูสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ไปชําระหนี้เงินกูใหแกสถาบันการเงินตามเง่ือนไขสญัญาปรบัโครงสรางหน้ี และสวนท่ี 3 ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนการประกอบกจิการของผูกู  

 สวนท่ี 1 จํานวน 322,305,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม นับจากวันทําสญัญาถงึภายในวนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อ SAMART สามารถขายหุนกูของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 ไดตามเง่ือนไขของ
สถาบันการเงินท่ีเสนอสัญญาการปรับโครงสรางหนี้   
2. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 

 สวนท่ี 2 จํานวน 200,000,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม เมื่อ SAMART สามารถนําบริษัท สามารถ เอวเิอชั่น โซลูชั่นส จํากัด  เขาจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรยีบรอยแลวจนถงึภายในวันที่ 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 
2. เมื่อบมจ. สามารถ เอวเิอชั่น โซลชูั่นส เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 สวนท่ี 3 จํานวนไมเกิน 77,695,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม เมื่อบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 
2. ตามที่ บริษัท และ SAMART จะตกลงกันตอไป 

 เง่ือนไขอื่น 

กรณีผิดนัด ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวน และเวลาท่ีกําหนด หรือไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูกูไมดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 
30 วัน 
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ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือ
เด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยหรือศาลมีคําสั่งเปนท่ีสุดใหผูกูเลิก
กิจการ  
 

ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหนี้และเสียดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถาบันการเงิน
แลว 

ผลของการผิดนัด หนี้ทั้งหมดเปนอันถึงกําหนดชําระทันทีและเสียดอกเบี้ยของตนเงินกูท่ีคางชําระใน
อัตราสูงสุด และบริษัทตองรับผดิชอบคาเสยีหายที่พึงมี รวมถงึคาใชจายในการเตือน 

เรียกรอง ทวงถาม ดําเนินคดี และบังคับชําระหนี ้

การผิดนัดชําระดอกเบีย้/เงินตน คิดอัตราดอกเบีย้สงูสุดรอยละ 15 ตอป 

หลักประกัน ไมม ี

คาธรรมเนียม ไมม ี

4. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ในอดีตที่ผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณท่ีเกี่ยวของโดย
บริษัทใชสินเชื่อระยะสั้นในการชําระคาสินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะสั้น  แตเนื่องจากสภาวะการ
แขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี ตั้งแตป 2558 สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในขณะที่โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และโครงการใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ยังตองใช
เงินลงทุนจํานวนมาก และยังไมกอใหเกิดกระแสเงินสด  
บริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินจากระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อ

แบบมีกําหนดระยะเวลา(Term loan) กับสถาบันการเงิน โดยในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอและลงนามใน
สัญญาปรับโครงสรางหน้ีจากระยะสั้นเปนระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตน
เงินกู และขยายระยะเวลาวงเงินสินเชื่อใหนานขึ้น ซ่ึงจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น 
โดยสถาบันการเงินไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทนําเงินกูยืมจาก SAMART มาชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดแกสถาบันการเงินใน

กรณี 1. การจําหนายหุนกูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดตามเง่ือนไข และ 2. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส  เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเง่ือนไข
ที่กําหนดบริษัทจึงขอความอนุเคราะหการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก SAMART และเปนที่มาของการทํารายการรับ
ความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้  

สัญญากูยืมเงินวงเงินรวมจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท แบงเปนสวนๆตามมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของแตละสวน ดังนี ้

สวนที่ 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด ณ วันที่ทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 
30 นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 เมื่อ SAMART จําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไข 
สวนที่ 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2564 เมื่อบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส จํากัดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีกําหนดการทยอย
ชําระคืนตนเงินไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

พรอมกันนี้ บริษัทไดพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการใน
ปจจุบัน โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 ดังน้ี 
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สวนที่ 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทจะพิจารณาการเบิกถอน
เมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอ่ืนมาชําระตนเงินกอนกําหนด
นอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเงื่อนไขของกรณีทั้งสองเกิดขึ้นแลว บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพ่ือให

ไดรับประโยชนที่ดีกวาของสินเชื่อที่มีกําหนดระยะเวลา (Term loan) และเงื่อนไขของการพักชําระหนี ้
หากบริษัทไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน ในกรณีที่ 1 ที่ บริษัทไมทําการกูเงินจาก SAMART ที่ไดรับเงินจากการจําหนายหุนกูของ 
บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพ่ือมาชําระตนเงินกูกอนกําหนดบางสวนเนื่องจากผูถือหุนไมอนุมัติ
การทํารายการฯในครั้งนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไว และอาจพิจารณายกเลิก

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ไดรับมาแลวได ซ่ึงอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้กลับไปเปนหน้ีจากตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่มีอายุประมาณ 3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะสั้นจํานวนมากจะทําใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนด 
หรือบริษัทจะตองตอตั๋วสัญญาใชเงินทุกครั้งที่ตั๋วครบกําหนด และการที่บริษัทไมรับความชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัย
เสี่ยงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทระหวางที่โครงการของบริษัทที่กําลังดําเนินการอยูยังไมกอใหเกิดรายได 

 

5. ประเภท และขนาดของรายการ 

มูลคารวมของดอกเบ้ียที่ตองชําระใหแก SAMART ตลอดระยะเวลา 6 ปรวมเปนเงินประมาณ 138.72 ลานบาทซึ่งมีขนาด
รายการมากกวา 20 ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิจํานวน 64.90 ลานบาทตามงบการเงิน

รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

การคํานวณขนาดรายการเกีย่วโยง 
 

รายละเอียดวงเงินกูยืมจาก SAMART 

วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย มูลคา (ลานบาท) ระยะเวลาประมาณ 

สวนที่ 1) 

4.50% 

322.31 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 2) 200.00 1 เม.ย. 64- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 3) 77.69 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

รวม  600.00  
 

มูลคารายการผลประโยชนที่จายใหบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ตลอดระยะเวลารับความชวยเหลือทางการเงิน 

วันเริ่มตน วันส้ินสุด จํานวนวัน 
จํานวนเงินตนคงเหลือ 

(ลานบาท) 
ดอกเบี้ย 

(ลานบาท) 

30/9/63 30/12/68 1,946 400 400X4.50%/365X1,946 = 95.97 

ดอกเบ้ียของสวนที่ 1 และสวนที่ 3 86.66 

1/4/64 30/12/68 1,734 200 200X4.50%/365X1,734 = 42.76 

ดอกเบ้ียของสวนที่ 2 42.76 

รวมมูลคารายการ (ดอกเบ้ียของสวนที่ 1 + 2 + 3) 138.72 
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สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิ

(Net tangible asset – NTA) 

มูลคา ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

(ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 5,057.59 

หัก สินทรัพยไมมีตัวตน 99.12 

หัก คาความนิยม 59.32 

หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 463.44 

หัก หนี้สินรวม 4,272.26 

หัก สวนผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 98.55 

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA) 64.90 
 

หลักเกณฑ มูลคา  การคํานวณ ขนาดรายการ 

รายการรับความชวยเหลือ

ทางการเงิน 

มูลคารายการ x 100 138.72 x 100 รอยละ 214 ของ NTA 

(>20 ลานบาท และ>รอยละ 3 ของ NTA) NTA 64.90 

หมายเหต:ุ บริษัทไมมีรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงอื่นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
 

ดังนั้นการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาว บริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน 

โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งบริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัท เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 

6. วัตถุประสงคของการกูยืม 

บริษัทจะนําเงินกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดภายใน 30 วันหลังจากที่ผูถือหุนอนุมัติ

การเขาทํารายการฯ และสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเมื่อบมจ.. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงของสถาบันการเงินสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ และเพ่ือนําสวนที่ 3 
จํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีความตองการใชเงินท้ังนี้ภายใน 30 วันหลังจากที่  
ผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการฯ 

7. วงเงินกูยมื อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชําระ และเง่ือนไขทีส่ําคัญ 

สัญญากูยืมเงินมีวงเงินกูยืมรวมไมเกิน 600 ลานบาทอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอป และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระสูงสุดรอย
ละ 15 ตอป สัญญามีระยะเวลาการชําระคืนภายในไมเกินป พ.ศ. 2568 โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนนับจากเดือนที่เร่ิมเบิก
ใชวงเงิน สัญญาไมมีการกําหนดงวดชําระตนเงินแตทั้งน้ีตองชําระตนเงินภายในไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 2568 
สัญญาไมมีการกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม การวางหลักทรัพยค้ําประกัน 

เง่ือนไขของสัญญา 
ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวน และเวลาที่กําหนด หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด 
และผูกูไมดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 30 วัน 
ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพย

หรือศาลมีคําสั่งเปนท่ีสุดใหผูกูเลิกกิจการ  
 
ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหน้ีและเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหน้ีตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถาบันการเงินแลว 
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8. เกณฑท่ีใชในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย 

กําหนดจากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMART กับกิจการที่เกี่ยวของกันของกลุมบริษัท โดยนโยบายเกี่ยวกับ

รายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา การบริการและการกูยืมเงิน โดย
กําหนดการใหเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือแบบไมมีหลักประกัน ใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับตนทุนของเงินทุนที่ไดมาเพ่ือการให
กูยืมบวกดวยรอยละ 0.25 ในการใหบริษัทกูยืมในวงเงินจํานวน 600 ลานบาท SAMART ระดมทุนจากการออกจําหนายหุนกูใน

อัตรารอยละ 4.00 ตอปบวกดวยคาใชจายในการออกหุนกูประมาณรอยละ0.25 ตอป และบวกดวยสวนตางตามนโยบายการ
กําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันอีกรอยละ 0.25 ตอปรวมอัตราดอกเบี้ยท่ี SAMART คิดกับบริษัทท้ังสิ้นรอยละ 4.50 
ตอป 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 

การกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือนํามาชําระคืนตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้จากระยะสั้น
เปนระยะยาว และสวนหนึ่งนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนจะทําใหชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองท่ีดีขึ้นในการจัดสรรเงินทุน
สอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 

10. การเขาประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดสวนเสีย 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียกับการทํารายการ มิไดเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงิน
จากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัทเพ่ือ

ชําระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางสถาบันการเงิน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและเมื่อ
พิจารณาสถานะของบริษัทในปจจุบันแลว อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปที่ SAMART เสนอมีอัตราต่ํากวาที่บริษัทสามารถหา
ไดจากแหลงการเงินอ่ืน 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมมี- 

13. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทจะดําเนินการจัดสงรางหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณากอนสงใหผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ และจะดําเนินการสงเอกสารดังกลาว
ใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม 

14. ขอมูลบริษัท และการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 

ชื่อบริษัท   : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  : เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 99/2 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34 
     ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107546000318 
เว็บไซต   : www.samartdigital.com  
โทรศัพท   : 0-2502-6000 
โทรสาร   : 0-2502-6361 
ทุนจดทะเบียน  : 1,540,087,500 บาท  
ทุนชําระแลว  : 1,132,442,321.80 บาท  
จํานวนหุนที่ออกจําหนาย : 11,324,423,218 หุน  
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มูลคาที่ตราไวตอหุน : หุนละ 0.10 บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : SDC-W1 จํานวน 1,731,043,303 หนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญ 
     แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท  
     หมดอายุวันที่ 1 มิถุนายน 2566 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลท่ีครบวงจรทั้ง

เครือขายและโซลูชั่น รวมทั้งใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และขอความ
หรือภาพ (Non-Voice) บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจหลัก ดังนี ้

 1. Digital Network  
 ดําเนินธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้ง

 เครือขายและโซลูชั่น ตั้งแตป 2560 บริษัทไดปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสูการใหบริการในรูปแบบ Digital อยางเต็มรูปแบบ 
 ในรูปแบบการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจใหเชา
 เสาสัญญาณรวม (Co-Tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator)ในกรมอุทยานทั่วประเทศซ่ึงทั้ง 2 
 โครงการเปนการใหบริการรวมกับบมจ. กสท โทรคมนาคมและยังคงมุงเนนดําเนินธุรกิจที่มีรายไดประจํา 
 สําหรับธุรกิจ Digital network นั้น บริษัทไดดําเนินการการลงทุนใน 2 โครงการใหญ ไดแก 

 1. โครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ (DTRS) 
 โครงการ DTRS มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 3,300 ลานบาท Digital Trunked Radio System (DTRS) ไดรับการ
ออกแบบมาเพ่ือรองรับการสื่อสารแบบกลุม (One-to-Many หรือ Group Call) ที่ตองการความรวดเร็วในการสื่อสาร
ขอมูลไปยังกลุมคนจํานวนมาก ซึ่งจะมีประโยชนอยางยิ่งในสถานการณฉุกเฉิน (Mission Critical)มีความเสถียรในการ
ใชงาน แมในยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งโครงขายการสื่อสารอาจลม และใชงานไมไดตามปกติแตเครื่องวิทยุสื่อสารยังคง
ติดตอถึงกันได ระบบ DTRS ใหบริการในโครงขายคลื่น 800 เมกะเฮิรตซที่อยูภายใตการจัดการของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) โดยบริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส จํากัดไดรวมมือกันจัดตั้ง 

SISC Consortium  และ SISC ไดเขาทําสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลใหครอบคลุมพ้ืนที่การใชงานท่ัวประเทศ โดยสัญญาจะสิ้นสดุ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 และสามารถขยายสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจไปไดอีก 15 ป ณ ปจจุบันบริษัทมีการ
ติดตั้งเครือขายไปแลวกวา 900 สถานีฐาน และยังอยูระหวางการดําเนินการติดตั้งสถานีฐานเพ่ิมเติม บริษัทวางแผน

กลุมลูกคาเปาหมายลูกคาในสวนองคกรภาครัฐ เชน โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบงัคับบัญชา
 กระทรวงมหาดไทยเพ่ือใชสาํหรับการติดตอสือ่สารสนับสนุนการบริหารราชการ แจงเตือน ปองกัน เฝาระวัง และยับยัง้
สถานการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟา
สวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมอุทยานแหงชาต ิเปนตน โดยคาดวาจะเร่ิมใหบริการไดใน

ไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 บริษัทจะมีการรับรูรายไดจากคา Air time และการขายอุปกรณที่ใชในการสื่อสารโดยคาดวา
จะมีลูกคารวมประมาณ 230,000 ราย 

 2. โครงการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
 โครงการ Co-Tower มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 680 ลานบาท เปนโครงการติดตั้งเสาโทรคมนาคมรวมในอุทยาน

แหงชาติท่ีมีอยูทั่วประเทศเพื่อใหบริการเสาโทรคมนาคมระยะยาวแกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี(Mobile Operator) 
โดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) นําอุปกรณสัญญาณสื่อสารมาติดตั้งที่เสาโทรคมนาคมที่บริษัท
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เปนผูใหบริการ ใน 1 เสาโทรคมนาคมสามารถติดตั้งอุปกรณสื่อสารไดมากกวา 1 ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
 บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จํากัด ซึ่งเปนเปนบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาความรวมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) เพ่ือดําเนินการจัดหา ติดตั้งหรือบริหารจัดการพ้ืนที่บนเสา
 โทรคมนาคม ตามที่ กสท ไดรับมอบสิทธิการบริหารจัดการพ้ืนที่บนเสาโทรคมนาคม ในโครงการ Co-Tower

 จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมให
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตอุทยานทั่วประเทศ สัญญามีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ลงนาม โดย กสท ตกลงจะชําระ
คาตอบแทนแกบริษัทยอย เปนรายเดือน ในอัตราที่ตกลงรวมกันของคาบริการที่ กสท เรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการ 

 2.   Digital Content 
 ใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองตอความตองการในการใชชีวิตประจําวันของกลุม
 ผูใชงานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการใหบริการในรูปแบบขอความหรือภาพ (Non-Voice) 
 รวมทั้ง Multimedia โดยผานอุปกรณสื่อสารหลายชองทาง เชน การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณดวงชะตาผาน
 ศูนยรวมนักพยากรณและการดูดวง 
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15. รายชื่อคณะกรรมการ ผูบริหาร และรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง 

1 นายปยะพันธ จัมปาสุต  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2 ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นายคันธิศ อรัณยกานนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน /  
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

4 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ* กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ประธานเจาหนาที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ* กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการกํากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 *กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองคนนี้ลงลายมือรวมกัน และประทับตราสําคญัของบริษัท 

ผูบริหาร ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานเจาหนาที่บริหาร และรกัษาการหัวหนาสายธุรกิจ Digital Network  

2 นางสุกัญญา วนชิจักรวงศ  รักษาการหัวหนาสายธุรกิจ Digital Content 

3 นายสชุาติ ศาสตรประเสริฐ       ผูอํานวยการฝาย Digital Network 

4 นางสมุลทิพย ศรีเมฆ ผูอํานวยการฝายบัญช ี

5 นายหิรัญ พันธุบานแหลม  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก 

ลําดับ ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ(1) 9,537,956,500 84.22 

  -  บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(2) 9,364,737,000 82.70 

  -  บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 85,861,200 0.76 

  -  บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิง้ จํากัด 30,605,300 0.27 

  -  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (3) 23,343,000 0.21 

  -  บริษัท สามารถ ยู-ทรานส จาํกัด 15,160,000 0.13 

  -  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ (3) 14,900,000 0.13 

  -  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จาํกัด (มหาชน) 3,000,000 0.03 

  -  นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ 350,000 0.00 

2 นายณัฐพล จุฬางกูร 298,085,100 2.63 

3 นายทวีฉตัรจุฬางกูร 222,544,300 1.97 

4 นายรชต พุมพันธุมวง 172,350,000 1.52 
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ลําดับ ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

5 นางสาวชมกมล พุมพันธุมวง 89,708,100 0.79 

6 นายสมชาย แซอ้ึง 80,000,000 0.71 

7 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 27,226,900 0.24 

8 นายปรีดา อัตวินิจตระการ 27,129,600 0.24 

9 นายสมชาย อโณทยัยืนยง 25,000,000 0.22 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 16,557,550 0.15 

 รวมผูถือหุนท่ีถือหุนสงูสุด 10 รายแรก 10,496,558,050 92.69 

 ผูถือหุนสวนนอย 827,865,168 7.31 

 รวมท้ังสิ้น 11,324,423,218 100.00 
หมายเหต ุ ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 15 มิถนุายน 2563 

(1) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล     

โฮลดิ้ง จํากัดนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส จํากัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส 
จํากัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ เปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะ

ความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เปนบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ 14.78 และครอบครัววิไลลักษณ ถือหุน

รอยละ 27.25 

(3) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
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16. รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

บริษัท และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในป 2562 และงวด 3 เดือนแรกสิ้นสดุ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี 

 

บรษิัทที่เก่ียวของ/ 
ความสัมพันธกับบริษัท 

ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 
มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

1. บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจําหนายสินคา    

เปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 82.70 ของ และใหบริการกับบมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน และบริษัทยอย   

บมจ. สามารถ ดิจิตอล ดังนี ้    

รายช่ือกรรมการและผูบริหารรวมกัน   - บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน       0.069  0.040 

1.  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ   - บจก. พอรทัลเน็ท     10.934  - 

2.  นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ   - บจก.  สามารถ คอมเทค       4.133  0.090 

   - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส       0.214  0.122 

   - บมจ. สามารถเทลคอม                   1.923  0.036 

   - บจก. วิชั่น แอนด  ซีเคียวริตี้  ซีสเต็ม        0.002  - 

    - บจก. สามารถวิศวกรรม    - 0.005 

    - บจก. สามารถ ยู-ทรานส       0.074  - 

    - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส      0.023   -    

    - บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูช่ันส 0.205    -    

  บจก. ไทยเบสสเตชั่น ไดใหเชาพื้นที่พรอมเสาสัญญาณ     

  (Tower) กับบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น    

   - บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส  37.887  9.417 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจําหนายสินทรัพย     

  ถาวรใหกับ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน และบริษัทยอย ดังนี ้    

    - บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน    0.100   0.031  

    - บมจ. สามารถเทลคอม                 -     0.004  

    - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส      0.004   -    

    - บจก. เทดา   0.017   -    

    - บจก. สามารถวิศวกรรม     -     0.008  

    - บจก. พอสเน็ท      0.002   -    

    - บจก. สามารถ ยู-ทรานส    0.006   -    

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ซื้อสินคาและรับ    

  บริการจากบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น และบริษัทยอย ดังนี ้    

   - บจก. สามารถวิศวกรรม   0.925  -    

    - บจก. สามารถ อินโฟเนต   1.800   0.450  

    - บจก. อินโนฮับ 0.055   -    

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาบริการ 6.538  1.635 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการท่ีเก่ียวของ ใหกับ บมจ.     

 

 
 

 

สามารถคอรปอเรชั่น 
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บรษิัทที่เก่ียวของ/ 

ความสัมพันธกับบริษัท 
ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

 บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาบริหาร   

 จัดการศูนยลูกคาสัมพันธใหกับบริษัทยอยของ บมจ.    

 สามารถคอรปอเรชั่น   

 - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส    2.171  0.083 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล ซื้ออุปกรณสําหรับใชในงานโครงการ   

  จากบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน ดังนี ้    

   - บจก. สามารถคอมเทค 32.797   -  

  - บจก. สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอรวิส   11.486  1.391  

   - บจก. สามารถวิศวกรรม   3.600 4.900 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีใชใน   

  กิจการจากบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น   

   - บจก. อินโนฮับ    1.350  - 

  บจก.สยามสปอรตเทเลวิช่ัน ไดจายดอกเบี้ยรถถายทอดสด   

  ตามสัญญาเชาซื้อใหกับบริษัทยอยของ บมจ.    

 สามารถคอรปอเรชั่น   

   - บจก. สามารถคอมเทค 15.538  3.279 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาเชาพื้นที่  7.969  0.898 

  คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายท่ีเก่ียวของ ใหกับ    

  บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น   

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายดอกเบี้ย และ  0.197   - 

  คาธรรมเนียมใหกับ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   

2. บจก. วิไลลักษณ อินเตอร เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาเชาพื้นที่  4.666  0.812 

เปนผูถือหุนรายใหญ รอยละ 18.42 ใน บมจ. คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายท่ีเก่ียวของ ใหกับ    

สามารถคอรปอเรช่ัน และ บมจ. สามารถคอร บจก. วิไลลักษณ อินเตอร   

ปอเรช่ันเปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.     

สามารถ ดิจิตอล    

รายช่ือกรรมการรวมกัน    

1.  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ     

2.  นายวัฒนชัย    วิไลลักษณ     

3. บจก. ซีเอสวี แอสเสท ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ บมจ. สามารถ ดิจิตอล ไดจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค 2.535  0.619 

 อินเตอร เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญ  และคาใชจายที่เก่ียวของใหกับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท    

รอยละ 99.97 (บจก. วิไลลักษณ อินเตอร เนช่ันแนล      

โฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.      

สามารถคอรปอเรช่ัน และ บมจ.       

สามารถคอรปอเรช่ัน เปนผูถือหุนรายใหญของ     

บมจ. สามารถ ดิจิตอล)     

รายช่ือกรรมการรวมกัน     

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ     

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ     
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บรษิัทที่เก่ียวของ/ 

ความสัมพันธกับบริษัท 
ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

4. บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร  

ซึ่งมนีายวัฒนชัย วิไลลักษณ เปยกรรมการรวมกัน 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดซื้อตั๋วเครื่องบิน

จาก บจก.ไทย ทิคเก็ต โปร 

0.011  - 

5. บจก. วินเพอรฟอมานซ บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดใหบริการกับ     10.627  3.167 

ซึ่งมีนายวัฒนชัย วิไลลักษณ เปนกรรมการของ บจก. วินเพอรฟอมานซ    

บริษัท และเปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 25.00       

ของบจก.วินเพอรฟอมานซ       

6. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมีกรรมการเปน บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ไดใหบริการกับ บจก.  - 0.017 

บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน ภูผาธารา   

รายช่ือกรรมการรวมกัน    

1. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ    

2. นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ    

 
  



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

26 

 

 

17. สรุปงบการเงินป 2560-2562 และไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการ ดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มรีายละเอียดดังตอไปนี ้
(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 242 374 215 164 

ลูกหนี้การคาสุทธิ 3,140 1,530 992 901 

สินคาคงเหลือ 128 0.2 105 105 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 1,154 2,558 2,624 2,386 

สินทรัพยรวม 6,385 5,926 5,328 5,058 

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 4,048 3,946 3,664 3,604 

เจาหนี้การคา 88 19 78 152 

หนี้สินรวม 5,835 4,909 4,479 4,272 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 440 1,132 1,132 1,132 

กําไร(ขาดทุน)สะสม (1,101) (2,690) (2,924) (2,983) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 91 92 100 99 

สวนของผูถือหุน 550 1,017 849 785 

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 1,334 743 999 261 

รายไดรวม 1,364 770 1,122 292 

ตนทุนขาย 1,368 726 812 237 

คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น 2,223 1,193 333 45 

คาใชจายทางการเงิน 191 222 222 51 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (1,925) (1,596) (233) (60) 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน                                           (บาท) (0.44) (0.19) (0.02) (0.01) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 337 487 827 158 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (399) (1,003) (687) (137) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 186 647 (298) (72) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 123 131 (159) (51) 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน                                             (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 

จํานวนหุนสามัญปลายงวด                                 (ลานหุน)  4,400.25 11,324.42 11,324.42 11,324.42 

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก                            (ลานหุน)  4,400.25 8,613.84 11,324.42 11,324.42 

มูลคาหุนตามบัญชี                                               (บาท) 0.13 0.09 0.07 0.07 

เงินปนผลตอหุน                                                  (บาท) - - - - 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงนิของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
อัตราสวนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.80 0.63 0.51 0.47 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(1) (เทา) 0.62 0.47 0.34 0.31 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.06 0.10 0.21 0.04 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 0.31 0.33 0.82 0.28 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 1,170 1,084 441 1,271 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.59 11.36 15.50 2.27 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 79 32 24 159 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 13.60 13.45 16.72 2.07 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 27 27 22 174 

วงจรเงินสด (วัน) 1,222 1,089 443 1,256 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อัตรากําไรขั้นตน (2) (%) (2.44) 2.62 18.75 9.04 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(3) (%) (181.09) (183.88) (24.52) (15.80) 

อัตรากําไรอื่น (%) 2.15 3.26 10.96 10.69 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)       (13.92) (35.58) (337.45) (383.80) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (141.10) (207.33) (21.25) (19.96) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (134.81) (230.70) (28.47) (8.12) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย(%) (26.81) (25.94) (4.24) (1.12) 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร(%) (180.47) (72.56) (1.92) (0.54) 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 0.19 0.13 0.20 0.06 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 10.60 4.83 5.27 5.44 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย(4)(เทา) 1.79 2.29 3.76 3.11 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (4) (เทา) 0.19 0.35 0.78 0.52 

อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - - 

หมายเหต ุ (1) อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วรวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 
(2) อัตรากําไรข้ันตนคํานวณจากรายไดในการคํานวณกําไรข้ันตนรวมรายไดจากคาสนับสนุนการขาย 
(3) กําไรจากการดําเนินงานหมายถึงกําไรกอนภาษี และสวนของผูถือหุนสวนนอย 
(4) ใชกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได สวนของผูถือหุนสวนนอย และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

แทนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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ภาพรวมของการดําเนนิงาน 

ในป 2560 บริษัทจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหม โดยการยุติธุรกิจการจําหนายสินคาและบริการท่ีเกี่ยวกับ

โทรศัพทเคลื่อนที่ และขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการใหบริการขายตอ/บริการขายสงโทรศัพทเคลื่อนท่ี
(แบบโครงขายเสมอืน-MVNO) บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักใหมจากการทําการตลาดโทรศัพทเคลือ่นที่มาเปนธรุกิจท่ีจะ
กอใหเกิดรายไดประจํา คือ 
1. ธุรกิจ Digital network  
โดยการประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทัง้
เครือขายและโซลูชั่น 
2. ธุรกิจ Digital content  
โดยใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระบันเทิงทีท่ันสมยั ตอบสนองความตองการในการใชชีวิตประจําวันของกลุมผูใชงานทุกเพศ
ทุกวัย  
 
ในป 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูที่ 1,364 ลานบาท และ 770 ลานบาท ตามลําดับ:โดยเปนรายไดการ
ธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่จากสินคาคงเหลือ (ไดยกเลิกการทําการตลาดไปแลว) และรายไดจากธุรกิจ Content  
 
ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูที่ 1,122 ลานบาท โดยเปนรายไดจากธุรกิจ Digital Network จากการจําหนาย
อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่รายไดจากธุรกิจ Content ยังคงสรางรายไดอยางตอเนือ่ง 

 
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูท่ี 261 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 44 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.3 เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เปนผลมาจากรายไดในธุรกิจ 
Digital Network โดยเปนการจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เพ่ิมขึ้นจากป 2562 

 
ในป 2560-2562 บริษัทมีขาดทุน จากการดําเนินงาน 2,227 ลานบาท 1,149 ลานบาท และ 23 ลานบาท ตามลําดับ มีสาเหตุ
หลักมาจากคาใชจายในการขายและบริหาร อันเนื่องการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา  
 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 10 ลานบาท กําไรเพ่ิมขึ้น 42 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 130.2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน และจากการลดลงของ
คาใชจายในการขายและบริหาร บริษัทมีขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 58 ลานบาท ขาดทุนลดลง 14 ลานบาท 
เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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รายไดจากการขายและบริการ และกําไรขั้นตน 
(หนวย : ลานบาท) 

 สายธุรกิจ 

Digital Network 

สายธุรกิจ 

Digital Content 

รวม 

1Q2563 2562 2561 1Q2563 2562 2561 1Q2563 2562 2561 

รายไดจากการขายและบริการ 200 517 254 61 482 487 261 999 743 
ตนทุนขาย (188) (480) (318) (49) (332) (407) (237) (812) (725) 

กําไรข้ันตน 12 37 (62) 12 150 80 24 187 18 

คาใชจายในการขายและบริหาร          

และคาใชจายอื่น       (45) (333) (1,193) 
รายไดอื่น       31 123 27 

คาใชจายทางการเงิน       (51) (222) (222) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (18) 11 (226) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย 
 

  
   

1 (4) (1) 

ขาดทุนสุทธิ  
  

   
(58) (238) (1,597) 

          
 

 

สายธุรกิจ Digital Network 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการ จากสายธุรกิจ 
Digital Network จํานวน 200 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 90 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 81.8 โดยมีกําไรขั้นตน 12 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 805.5 จากขายและการติดตั้ง
อุปกรณโครงขายระบบสื่อสาร และการระบายสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่และอะไหลที่คงเหลือ 

 
สายธุรกิจ Digital Content 
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากสายธุรกิจ Digital Content จํานวน 61 
ลานบาท ลดลงจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 46 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 43.0 ท้ังนี้เปนผล     

มาจากการลดลงของรายไดธุรกิจการใหบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยมีกําไรขั้นตน 12 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 54.9 เน่ืองจากการลดลงของรายได 
 
รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นในป 2562 จํานวน 123 ลานบาท เปนผลมาจากการที่บริษัทยังไดรับชําระเงินจากลกูหนี้บางรายที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ไวแลว ดังนั้นบริษัทไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาวจํานวน 106 ลานบาท และแสดงเปนรายไดอื่น           
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอ่ืนรวม 31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.7 ของ
รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 23 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 292.1 เนื่องจากบริษัท
ยังไดรับชําระเงินจากลูกหนี้บางรายที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว ดังนั้นบริษัทไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ี
รายดังกลาวจํานวน 10 ลานบาท และแสดงเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น 
ในป 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอ่ืน 2,223 ลานบาท 1,192 ลานบาท และ 
333 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอื่นที่มียอดสูงในป 2560 และ 2561 มีสาเหตุหลักมาจาก
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอ่ืน 45 ลานบาท ลดลงจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 จํานวน 23 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.8 โดยสวนใหญเกิดจากการลดลงของสํารองหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10 
ลานบาท อันเนื่องมาจากการรับชําระหนี้ของลกูหนี้ท่ีมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 
คาใชจายทางการเงิน 
ในป 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินรวม 191 ลานบาท 222 ลานบาท และ 222 ลานบาท โดยสวน
ใหญเปนดอกเบี้ยจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 สําหรับงวด 3 เดือน มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินรวม 51 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อันเนื่องจากการผอนชําระของยอดเงินตนจากเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 
 
ภาษีเงินได 
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดภาษีเงินไดรวม 18 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 36 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายการ
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่บริษัทบันทึกกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในป 2562 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,385 ลานบาท 5,926 ลานบาท และ 5,328 ลานบาท 
สินทรัพยหลักท่ีสําคัญของบริษัท ประกอบไปดวย ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ อุปกรณที่ใชในโครงการ วิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และสิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,058 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 271 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 5.1 สวนใหญมาจากการลดลงของลูกหนี้การคา เนื่องจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ ทั้งนี้สัดสวนลูกหนี้การคา
เปนรอยละ 17.8 ของสินทรัพยรวม 
 

ลูกหนี้การคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ 2,986 ลานบาท 1,530 ลานบาท และ 992 ลานบาท
ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาดังกลาวเปนลูกหนี้จากการขายอุปกรณและโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญแลว บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคา โดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหนี้ไมได ซ่ึงอาศัยประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหลูกหนี้ และพิจารณาสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ 
ในงบดุล ท้ังนี้ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาแลวเชื่อมั่นวาคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญของลูกหนี้การคาที่ไดบันทึก   
ไวน้ันเหมาะสมเพียงพอแลว 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ 901 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 91 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 9.2 เนื่องจากการจายชําระเงินของลูกหนี ้

 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ 128 ลานบาท 0.2 ลานบาท และ 105 ลานบาท 
ตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 105 ลานบาท เทากับสิ้นป 2562 จํานวน 105 
ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวย เคร่ืองวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (DTRS) 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืนจํานวน 545 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 72 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.7 โดยสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาสินคาสําหรับโครงการใหมและภาษี
ซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 2,140 ลานบาท 3,279 ลานบาท และ 
3,394 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญประกอบไปดวย อุปกรณที่ใชในโครงการ วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 
Radio System หรือ DTRS) และสิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 3,343 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 
51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.5 เปนผลมาจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

 
สภาพคลอง  

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 164 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 

จํานวน 51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.8 โดยมีรายละเอียดของแหลงท่ีมาและใชไปของเงินสดดังนี ้

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 158 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา
และระบายสินคาคงเหลือตามแผนยกเลิกการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 137 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรของโครงการ
วิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) เปนสวนใหญ 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 72 ลานบาท เกิดจากจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและ จาย
คืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

เมื่อเทียบกับป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 0.51 เทาเปน 0.47 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 

ลดลงจาก 0.34 เทา เปน 0.31 เทา และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดลดลงจาก 0.21 เทา เปน 0.04 เทา 
 
แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จํานวน 550 ลานบาท 1,017 ลานบาท และ 840 
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทไดเพ่ิมทุนในป 2561 โดยเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 0.3 บาท จํานวน 6,924,173,218 หุน เปนจํานวนเงิน 692.41 ลานบาท และสวนเกินมูลคา

หุนสามัญจํานวน 1,384.83 ลานบาท  
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 785 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 64  
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.5  เนื่องจากการผลของการขาดทุนของบริษัท 
 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 มีจํานวน 5,835 ลานบาท 4,909 ลานบาท และ 4,479 

ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและ      
เจาหนี้อื่น และรายไดรับลวงหนา  
 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทากับ 4,272 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 207     

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.6 ทั้งนี้หนี้สินรวมประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 3,625 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 64    
ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.7 และ 12.8 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สําคัญดังนี้ 

 เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยมืจากสถาบันการเงินรวม 3,604 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.4 ของหนี้สินรวม 
หรือรอยละ 71.3 ของสินทรัพยรวม และลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.6 

 เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน 528 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.4 ของหนี้สินรวม หรือรอยละ 10.4 ของ
สินทรัพยรวม ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 74 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.3 โดยสวนใหญลดลงมาจาก
เจาหนี้อื่น  

 รายไดรับลวงหนา 87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.0 ของหน้ีสินรวม หรือรอยละ 1.7 ของสินทรัพยรวม ลดลง

จากสิ้นป 2562 จํานวน 71 ลานบาท เนื่องมาจากการสงมอบสินคา 
 
จากหนี้สินและสวนของผูถือหุนตามรายละเอียดขางตน สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก   
5.27 เทา เปน 5.44 เทาในป 2563 

 

18. ขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถาม)ี 

- ไมมี - 

19. รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียสวนเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธกับรายการซึ่งไมมีสิทธิลงคะแนนในการทํารายการนี ้

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
ความสัมพันธ การถือหุนใน SDC* 

SDC SAMART จํานวนหุน สัดสวน 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 23,343,000 0.21% 

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม - 14,900,000 0.13% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - - 350,000 0.003% 

บมจ.สามารถคอรปอเรช่ัน   9,364,737,000 82.70% 

บมจ. สามารถเทลคอม   85,861,200 0.76% 

บจก. สามารถ ย-ูทรานส   15,160,000 0.13% 

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส   3,000,000 0.03% 

บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง   30,605,300 0.27% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ 9,537,956,500 84.22% 

หมายเหต ุ
* สัดสวนการถือหุน ณ วันท่ี 15มิถุนายน พ.ศ. 2563 
1 กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปน
การกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ

การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 

ของ 

 

บริษัท สามารถ ดิจติอล จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

จัดทําโดย 

 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด 

10 สิงหาคม 2563
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 2 จากจํานวน 43 หนา 
 

คํายอ 
กลต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด 
รายการฯ การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จํานวนรวม
ไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 
โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4.50 ตอป 

ผูกู/SDC บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ผูใหกู/SAMART บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สัญญากูเงิน สัญญาการใหกูยืมเงินของ SAMARTแก SDC 
สัญญาปรับโครงสรางหน้ี สัญญาการปรับโครงสรางหน้ีของ SDC ท่ีมีตอสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับ

การทํารายการฯในคร้ังนี้ 
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน กลุมวิไลลักษณผูถือหุน SDC และ SAMART 

บุคคลในกลุมวิไลลักษณเปนผูบริหาร/กรรมการ SDC และ SAMART 
กลุมวิไลลักษณ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายธนานันท วิไล
ลักษณ และบจก. วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้งถือหุนโดยสมาชิก
ครอบครัววิไลลักษณรอยละ 100 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ กลุมวิไลลักษณผูถือหุนใน SAMART รอยละ 42.03 
- SAMART และบริษัทยอย(บมจ. สามารถเทเลคอม, บจก.สามารถยู-

ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส)ถือหุนใน SDC รอยละ 83.62 
กลุมวิไลลักษณผูถือหุนใน SDC รอยละ 0.61 

ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546  ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) 

โครงการ DTRS โครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS)  

โครงการ Co-Tower โครงการใหบริการเชาเสาสัญญาณโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) แกผู
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) ในพ้ืนอุทยานท่ัวประเทศ 

OD (Over Draft) สินเชื่อเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี 
TR (Trust Receipt) สินเชื่อระยะส้ันเพ่ือการนําเขา และใชเปนทุนหมุนเวียนในการนําเขาสินคาเพ่ือ

มาผลิตหรือจัดจําหนาย และนําเงินท่ีไดมาชําระคืนธนาคารในภายหลัง 
MLR (Minimum Lending Rate)  อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา 
MMR (Money Market Rate) อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคาเงินกูระยะส้ันท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money 

Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 3 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
สารบัญ 

บทสรุปผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 6 

สวนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 13 

1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 13 

1.2 ลักษณะโดยท่ัวไปประเภทและขนาดของรายการ 13 

1.3 คูสัญญาและลักษณะความสัมพันธ 19 

1.4 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 23 

1.5 เง่ือนไขในการทํารายการ 24 

1.6 เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน 24 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 24 

2.1 ขอมูลของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 24 

สวนท่ี 3 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ 25 

3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 25 

3.2 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการ และการไมทํารายการ 30 

3.3 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 34 

สวนท่ี 4 ความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขของรายการ 37 

4.1  ความสมเหตุสมผลของราคา 38 

4.2 ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 41 

สวนท่ี 5 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกเสียงของผูถือหุน 42 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 4 จากจํานวน 43 หนา 
 

 

  วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผูถือหุนบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
อางถึง - (ราง) สัญญาการกูเงินบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

  - สารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯท่ีเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯเมื่อวันท่ี 30 มถุินายน 2563 
  - มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 
  - งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
  - แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1) 
  - สัญญาปรับโครงสรางหน้ีสถาบันการเงิน 
  - หนังสือรับรองหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับขอมูลและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของตลอดจนการ 
สัมภาษณผูบริหารของบริษัท 
 
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา  “บริษัท” หรือ 

“SDC”) ครั้งท่ี 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียมิไดเขารวมประชุมและออก
เสียงในวาระนี้ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จํานวนวงเงินรวม
ไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 4.50 ตอป (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “รายการ”)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหนี้ตนเงินกูยืมกอนกําหนด
ใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท 

ในการทํารายการดังกลาวกับ SAMART ถือเปนการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทการไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน โดยมี  

(1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ เปนกรรมการของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SAMARTและ
อยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(2) นายวัฒนชัย วิไลลักษณเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของ SAMART และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(3) นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(4)กลุมสามารถ และกลุมผูถือหุนใหญ (ซึ่งประกอบดวย SAMART, บมจ. สามารถเทลคอม, บจก. วิไล
ลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง, บจก.สามารถยู-ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส, นายวัฒนชัย วิไลลักษณ,
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ) เปนกลุมผูถือหุนใน SDC รอยละ 84.22 และ
บางสวนของกลุมดังกลาวนี้ (บจก. วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง และครอบครัววิไลลักษณ) ถือหุน
รวมกันใน SAMART รวมรอยละ 42.03 
การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.

21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และท่ีแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 5 จากจํานวน 43 หนา 
 

พ.ศ. 2546  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการมากกวา 20 ลานบาท และมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ี
มีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ดังนั้น การเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาว ตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่
ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย รวมท้ังบริษัทตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอ
ผูถือหุนของบริษัท เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการโดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระ”)  เพ่ือแสดงความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคา 
และเง่ือนไขของรายการ(ถามี) 

ในการจัดทําความเห็นในครั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลจากสารสนเทศท่ีบริษัทไดแจงตอตลาด
หลักทรัพย  เอกสารท่ีไดรับจากบริษัท เชน ราง-สัญญาเงินกู สัญญาปรับโครงสรางหน้ีจากสถาบันการเงิน งบการเงินท่ี
ไดรับการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแผนงบประมาณประจําป แผนธุรกิจสัญญาท่ีเกี่ยวของกับ
แผนธุรกิจรวมถึงขอมูลตางๆท่ีปรากฏอยูในสาธารณะ ตลอดจนการสัมภาษณเจาหนาท่ีและผูบริหารที่เกี่ยวของของ
บรษิัท ท้ังนี้ การวิเคราะหและการแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูภายใตสมมติฐานวา ขอมูลท้ังหมดท่ี
ไดรับจากบริษัทรวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทดังกลาวเปนขอมูลท่ีครบถวน และถูกตองตามความเปน
จริง และเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดเขาทําหนาท่ีตรวจสอบหรือพิสูจนความถูกตอง และครบถวนของ
ขอมูลท่ีเปดเผยท้ังหมด ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถรับรองหรือรับประกันหรือรับผิดชอบไมวา
โดยตรงหรือโดยออมเกี่ยวกับความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลและคํารับรองตางๆ ท่ีทางบริษัทมอบใหกับท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีจัดทําขึ้นในครั้งนี้ เพ่ือใหความเห็นตอกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคา และเง่ือนไขของ
รายการ(ถามี) โดยการพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและใชขอมูลท่ีสามารถรับรูไดในขณะท่ีจัดทํารายงานฉบับนี้ ดังนั้น 
การใหความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังการเขาทํารายการท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทและ/หรือผูถือหุนของบริษัทไดท้ังนี้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระรับรองวาไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพพึงกระทํา และไดใหเหตุผลบนพ้ืนฐานของขอมูลและการวิเคราะห
อยางเท่ียงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ  

ท้ังนี้ การใหความเห็นนี้มิไดเปนการรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆรวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมตองรับผิดชอบตอผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม การพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนดังนั้น ผูถือหุนควร
จะศึกษา และพิจารณาขอมูลในประเด็นพิจารณาตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาวท่ีแนบมาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 6 จากจํานวน 43 หนา 
 

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหนําเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหบริษัทเขาทําสัญญากูยืมเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน
(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันกับบริษัทในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขาทํารายการฯ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดใหแกสถาบันการเงินเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสรางหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงินจากระยะส้ันเปนระยะยาว  

นับแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา บริษัทดําเนินการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจใหมจากธุรกิจการจําหนาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาเปนการใหบริการในรูปแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดย
ประกอบไปดวยโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และ
ธุรกิจใหเชาเสาสัญญาณรวม (Co-Tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) ในพ้ืนอุทยานท่ัว
ประเทศซึ่งธุรกิจดังกลาวจะกอใหเกิดรายไดประจําตอบริษัทโครงการ DTRS และ Co-Tower เปนโครงการขนาดใหญท่ี
ใชเงินลงทุนจํานวนมาก ณ ปจจุบัน อยูระหวางการติดต้ังอุปกรณยังไมสมบูรณท้ังโครงการ ซึ่งยังไมกอใหเกิดการรับรู
รายไดอยางไรก็ดีบริษัทยังคงมีภาระการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกิดจากธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีดังนั้นบริษัท
จึงมีการเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือขอขยายระยะเวลาครบกําหนดสินเชื่อใหมีระยะเวลาท่ียาวมากขึ้นเพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนการบริหารทางการเงินของโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ภายหลังการเจรจากับสถาบันการเงินบริษัท
ไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวเพื่อใหบริษัทมีการบริหารสภาพคลองท่ีเพียงพอ
ในการจัดการทางการเงินใหเหมาะสมกับแผนการบริหารเงินทุนสําหรับโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการในปจจุบัน
โดยขอเสนอของการปรับโครงสรางเงินกูยืมไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทตองชําระตนเงินคืนกอนกําหนดตามจํานวน 
และระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อ
และจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณท่ีเก่ียวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ันในการชําระคาสินคา และรับเงินคา
สินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะส้ัน  แตเนื่องจากสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยี ต้ังแตป 2558 สงผลใหยอดขายลดลงอยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทํา
ใหบริษัทเริ่มประสบความยากลําบากในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

นับแตป 2561 เปนตนมาบริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินท่ีมีอยู
จํานวน 6 แหง โดยมีการดําเนินการปรับสัญญาเงินกูยืมจากระยะส้ันในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อแบบมีกําหนด
ระยะเวลา (Term loan) กับ 5 สถาบันการเงินแลว ยังคงเหลืออีก 1 สถาบันการเงินท่ีอยูระหวางการเจรจา 

ตอมาในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีจากระยะสั้นเปนระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแหงสุดทายโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหน้ีตนเงินกู และขยายระยะเวลาวงเงินสินเชื่อใหนาน
ขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดีขึ้นสําหรับการบริหารจัดการเงินทุนใหสอดคลองกับโครงการ
ขนาดใหญท่ีบริษัทอยูระหวางการดําเนินการ ท้ังนี้ สถาบันการเงินดังกลาวมีการกําหนดเง่ือนไขการชําระตนเงินกอน
กําหนดโดยใชเงินจากการกูยืมจาก SAMART  

ลักษณะของสัญญาสินเชื่อ เง่ือนไข รวมถึงขอปฏิบัติตามสัญญาของสินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มี
ขอแตกตางจากเงินกูยืมระยะส้ันของสถาบันการเงินดังกลาวสรุปไดดังนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 7 จากจํานวน 43 หนา 
 

ขอแตกตางของเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการฯในคร้ังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สถาบันการเงิน 
ยอดคงคาง  
(ลานบาท) 

ลักษณะ 
เงินกูยืมระยะส้ัน  

(กอน 29/6/63) 
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

(29/6/63) 
1 2,034.12 ประเภทสัญญา ตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อเงินกูระยะยาว 

ระยะเวลา 3 เดือน 29 มิถุนายน 2563-31 มีนาคม 2566 
อัตราดอกเบ้ีย MMR

1
 ชําระรายเดือน อัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงที่ตอป ชําระรายเดือน 

การชําระตนเงิน เม่ือสัญญาครบกําหนด มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2563 งวดละ -0- บาท 
มี.ค. 2564 งวดละ -0- บาท 
มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2564 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค./มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2565 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค. 66 ชําระสวนที่เหลือจนครบถวน 

สรุปเงื่อนไขอื่น - ใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เพื่อนํามาชําระตนเงิน
กอนกําหนดดังน้ี 
1. ทําการกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทจาก 

SAMART จากกรณีที่ SAMART สามารถจําหนายหุนกู
ของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามเงื่อนไขเม่ือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ 

2. ทําการกูยืมสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทจาก 
SAMART หากบมจ . สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
(SAV) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ SAMART ที่ถือหุน
ทางอ อมร อยละ  100  เข าจดทะเ บียนในตลาด
หลักทรัพยฯได โดย SAV ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) ตอสํานักงาน 
กลต. แลวในเดือน กุมภาพันธ 2563 และคาดวา SAV 
จะทําการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในไตรมาส
ที่ 1 2564 

ทั้งน้ี เงื่อนไขไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมา
ชําระตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองขางตน 
ดังน้ันสําหรับกรณีที่ 2 เงื่อนไขไมมีการกําหนดระยะเวลา
เฉพาะเจาะจงในการชําระเงินในสวนน้ีหาก SAV มีการเลื่อน
ระยะเวลาการจดทะเบียนฯออกไป หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่
ทําให SAV ไมสามารถเขาจดทะเบียนฯได บริษัทก็ไม
จําเปนตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนที่ 2 น้ี และไมถือวา
ผิดสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 

 
ณ ปจจุบันคูสัญญาของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีไดลงนาม และสัญญามีผลบังคับใชเรียบรอยแลว โดยในป 

2563 นี้ บริษัทจะไดรับระยะเวลาการพักชําระตนเงิน และจะเริ่มชําระงวดตนเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อ
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถออกจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไขทําใหมีเงินทุนสําหรับ
บริษัทในการกูยืม บริษัทจึงตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้โดยการกูยืมในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท
เพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนดตามเง่ือนไข 

                                                
1 อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาเงินกูระยะสัน้ท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 8 จากจํานวน 43 หนา 
 

สืบเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการใดท่ี
เกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) ดังนั้นจากการท่ีบริษัท
ชําระตนเงินกอนกําหนดตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหบริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดแกสถาบันการเงินอื่น
พรอมกันดวย ดังนี้ 
 (หนวย : พนับาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงินในครึ่งปหลัง 2563  

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ

สินเชื่อปจจุบัน
2
 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 1) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu

3
 

รวม 

1 60.24% Term Loan 2,034,120 - 322,305 - 322,305 

2 5.48% Term Loan 187,920 15,960 - 24,320 40,280 

3 13.50% Term Loan 443,552 - - 59,950 59,950 

4 9.83% Term Loan 322,893 28,639 - 43,642 72,281 

5 5.48% Term Loan 184,629 - - 24,320 24,320 

6 5.48% Term Loan 179,940 - - 24,320 24,320 

รวม 100.00% 
 

3,353,054 44,599 322,305 176,553 543,458 

 *Term loan เปนสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลา มีระยะเวลาตั้งแต 2-6 ป  

 
(หนวย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ
สินเชื่อปจจุบัน 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 2) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu 

รวม 

1 60.24% Term Loan 1,711,815 - 200,000 - 200,000 

2 5.48% Term Loan 147,640 9,000 - 18,182 27,182 

3 13.50% Term Loan 383,602 9,909 - 44,818 54,727 

4 9.83% Term Loan 250,612 16,150 - 32,626 48,776 

5 5.48% Term Loan 160,309 7,980 - 18,182 26,162 

6 5.48% Term Loan 155,620 - - 18,182 18,182 

รวม 100.00% 
 

2,809,596 43,039 200,000 131,990 375,029 

 
ภายหลังท่ีสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมีผลบังคับใช ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินรวมทั้งส้ิน 3,353.05 ลานบาทโดยเปนสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลาทั้งหมด ในสวนของการกูเงินจาก 

                                                
2 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
3 การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตามเงื่อนไขของ PARRI PASSU คํานวณจากสัดสวนเงินกูยืมของแตละสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2561 โดยยอดเงินในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท แบงออกเปน 1.การชําระคืนกอนกําหนดตามเง่ือนไข PARRI PASSU ใหกับสถาบัน
การเงินแหงท่ี 1 จํานวน 54.78 ลานบาท และ 2. การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 จํานวน 267.53 ลานบาท ดังนั้น สถาบัน
การเงินแหงท่ี 2-6 จะไดรับการชําระคืนกอนกําหนด = สัดสวนเงินกูยืมตามยอดสินเชื่อ ณ 1 ม.ค. 2561 X 267.53 / 60.24% 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 9 จากจํานวน 43 หนา 
 

SAMART ในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท บริษัทมีภาระตองชําระคืนหนี้สถาบันการเงินอื่นภายในคร่ึงปหลังของ
ป 2563 นี้สุทธิรวม (44.60+176.55) = 221.15 ลานบาท  และในสวนของการกูเงินจาก SAMART ในสวนท่ี 2 จํานวน 
200 ลานบาท อีกจํานวน (45.04+132) = 175.04 ลานบาท ณ ประมาณส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ตามเง่ือนไข 
PARRI PASSU  

อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมาชําระ
ตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีท้ังสองท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเง่ือนไขของกรณีท้ังสองเกิดขึ้นแลว 
บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพ่ือใหไดรับประโยชนท่ีดีกวาของสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term loan) และเง่ือนไขของ
การพักชําระหน้ี ซึ่งหากบริษัทไมปฏิบัติตามเง่ือนไข เชน ในกรณีท่ี 1 บริษัทไมทําการกูเงินจาก SAMART ท่ีไดรับเงิน
จากการจําหนายหุนกูของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น หรือผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในคร้ังนี้แลว สถาบัน
การเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไว และอาจพิจารณายกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหน้ีท่ี
ไดรับมาแลวได ซึ่งอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้กลับไปเปนหนี้จากต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งมีอายุประมาณ 
3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะส้ันจํานวนมากจะทําใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนดเนื่องจาก
โครงการของบริษัทท่ีกําลังดําเนินการอยูยังไมกอใหเกิดรายได หรือบริษัทจะตองตอต๋ัวสัญญาใชเงินทุกคร้ังท่ีต๋ัวครบ
กําหนด และการท่ีบริษัทไมรับความชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัยเส่ียงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษทั 

 
การทําสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท แบงออกเปนสวนๆ ตามเง่ือนไขของสัญญาการปรับ

โครงสรางเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยแบงมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลาของแตละสวน 
ดังนี้ 

สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด เมื่อ SAMART จําหนายหุน
กูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามที่กําหนด ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เมื่อบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยมีกําหนดการ
ทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พรอมกันนี้ บริษัทจึงพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางการดําเนินโครงการ 

DTRS และ Co-Tower โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 
สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยมีกําหนดการทยอยชําระ
คืนตนเงินไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
การทํารายการฯในคร้ังนี้จะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีสภาพคลองท่ีดี

ขึ้นเพ่ือรองรับการดําเนินโครงการการ DTRS และโครงการ Co-Tower ท่ีบริษัทคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานของ
บริษัทดีขึ้น สามารถสรางกระแสเงินสดใหเปนไปตามแผนงาน และสงผลดีตอผลตอบแทนของผูถือหุนโดยรวม 
 

ประโยชนของการทํารายการฯในคร้ังนี ้

1. การปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ี จะทําใหบริษัทไดรับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูยืม 

และไดรับระยะเวลาพักชําระหนี้ ทําใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีเหมาะสมในการ

บริหารชวงระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดจากโครงการ DTRS และ Co-Tower ใหมีความสมดุลกับภาระ

ของหนี้สินในปจจุบัน และในอนาคต 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 10 จากจํานวน 43 หนา 
 

2. ชวยกระจายความเส่ียงของโครงสรางเงินทุนของบริษัท จากการกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีมีอยูรอยละ 

94 ใหเหลือรอยละ 79 เพ่ือชวยลดความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงใน sector หนึ่งๆของระบบ

เศรษฐกิจและอาจสงผลกระทบตอท้ังระบบได เชน มาตรการตางๆจากหนวยงานรัฐในการควบคุมการให

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย เปนตน 

อยางไรก็ตาม การทํารายการนี้ยังคงมีขอดอย หรือความเส่ียงท่ีตองพิจารณาดวยเชนกัน ไดแก 

1. สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.50 ตลอดอายุของสัญญาอาจทําใหบริษัทเสีย

โอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวลดลง 

2. บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงินในการจายเงินปนผลที่

อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ 

หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน  

ท้ังนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในครั้งนี้ อาจจะสงผลใหบริษัทผิดสัญญาปรับโครงสราง

หนี้ได และอาจถูกยกเลิกเง่ือนไข การขยายระยะเวลาชําระคืนเงินตน และกําหนดระยะเวลาพักชําระเงินตน ซึ่งจะสงผล

ตอสภาพคลองของการดําเนินโครงการ DTRS และCo-Tower ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ท้ังนี้ การพิจารณาการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันมีขอดีดังตอไปนี ้

1.  ชวยจัดการบริหารสภาพคลองไดอยางรวดเร็วลดความเส่ียงจากความลาชาในการหาแหลงเงินทุนอื่น 

2. เงินกูยืมจาก SAMART ถูกกําหนดใหนับรวมเขาเปนสวนหน่ึงของสวนของผูถือหุนตามหนังสือสัญญา

ปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินตัวอยางจากประมาณการเงินกูยืมในสวนท่ี 1 งบการเงินรวมของ

บริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2563 จะมีสัดสวนการดํารงหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 4.6 เหลือ 

3.0 

3. มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญเปนกลุมเดียวกันทําใหท้ัง SAMART 

และบริษัทสามารถพิจารณาขอเสนอเงื่อนไขในสัญญาฯที่สอดคลองกับความตองการได 

4. สัญญาการกูยืมเงินของ SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรนกวา เชน 

- ไมกําหนดงวดชําระคืนตนเงิน และระยะเวลาชําระคืนนานขึ้น 

- สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการเงิน  

5. สัญญาเงินกูยืมเงินของ SAMART ไมกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน/จํานอง หรือกําหนด

บุคคลค้ําประกัน รวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน/จํานอง รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ชวย

ทําใหบริษัทลดภาระคาใชจาย และขั้นตอนการดําเนินการ 

อยางไรก็ตามการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันจะตองจัดประชุมผูถือหุนและแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอรายการนี้ ซึ่งจะทําใหบริษัทตองมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 

0.05% ตอปของวงเงินกูยืมรวมในครั้งนี้ 

 

อนึ่ง ในการทํารายการฯในครั้งนี้ สัญญาปรับโครงสรางหนี้มีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความชวยเหลือทาง

การเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงสําหรับเงินกูยืมในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 อยางไรก็ตามหากบริษัทเลือกจะทํารายการกับ

บุคคลภายนอกจะมีขอดี และขอดอยดังตอไปนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 11 จากจํานวน 43 หนา 
 

ขอดีของการทํารายการฯกับบุคคลภายนอก 

1.  หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาบุคคลท่ี

เกี่ยวโยง การทํารายการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกอาจทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาไดเต็มท่ี 

ไมเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหน่ึง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอื้อประโยชนตอบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงได ท้ังนี้ บริษัท และ SAMART ตางเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจในวิธีการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑท่ีนอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกันแลว ยังตระหนักถึงหลักธรร

มาภิบาลในประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน ซึ่งในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ฉบับน้ีเปนเง่ือนไข

ทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเปนไปตามนโนบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 

ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

1.  การกูยืมจากบุคคลอื่นอาจตองใชทรัพยสิน หรือบุคคลเพ่ือค้ําประกัน และอาจมีคาธรรมเนียมในการ

จัดการ  

2.  การหาแหลงกูยืมดวยชองทางอื่นมีขั้นตอนการดําเนินการใชระยะเวลาที่นานกวา และอาจไมไดรับ

จํานวนเงินตามท่ีตองการ 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลในดานราคาของสัญญาเงินกูจาก SAMART โดย
พิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของสัญญาเงินกูยืมของ SAMART ท่ีอัตรารอยละ 4.50 ตอปโดยพิจารณา
จากปจจัยตางๆดังนี้ 1. การเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย/อัตราดอกเบ้ียการออกตราสาร
หนี้ และ 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ี SAMART ใหบริษัทอ่ืนในกลุม SAMART 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสัญญาเงินกูอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 
600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 มีความเหมาะสมดานราคา การจัดหาเงินทุนจาก
สถาบันการเงินอื่นโดยเปรียบเทียบจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือหากบริษัทตองการระดมทุน
ดวยการออกตราสารหน้ีจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 
ตอปเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนัของกลุมบริษัท  

ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัทมีความจําเปนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ี สัญญาเงินกูยืมเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 
และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัท สัญญากูยืมเงินมีการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนท่ี
สอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมมีการกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน หรือการทํา
ประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน ไมกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม/การชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และไมกําหนดการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน เง่ือนไขการจายเงินปนผล หรือ การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ  

อยางไรก็ตาม การกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุของสัญญาอาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยอางอิงในอนาคต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไข
ของรายการมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขการ
ทํารายการมีความเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 12 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
จากเหตุผลขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงิน

ครั้งนี้ 
ท้ังนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ผูถือหุนควร

ทําการศึกษาขอมูลท้ังหมดท่ีปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกอนการพิจารณา และควรศึกษาขอมูลใน
เอกสารตางๆท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ดวยความระมัดระวังเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติ
ไดอยางเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 13 จากจํานวน 43 หนา 
 

สวนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายนพ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบใหนําเสนอผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบมจ. 
สามารถคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูจํานวนวงเงินรวมไมเกิน
600 ลานบาทจํานวน 1 ฉบับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดการชําระ
คืนเงินตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปกําหนดชําระ
คืนเงินตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 

 
ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาโครงสรางอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทในปจจุบันจะพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมรอยละ 
4.50 ของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่นจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่ากวาท่ีบริษัทจะจัดหาแหลงเงินทุนอื่น 
และเนื่องจากรายการนี้จัดเปนรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีตองไดรับ
คะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
ดังน้ัน บริษัทคาดวาจะดําเนินการทําสัญญาเงินกูดังกลาวภายใน 30 วันหลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาว 

1.2 ลักษณะโดยท่ัวไปประเภทและขนาดของรายการ 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ันในการชําระคาสินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระ
สินเชื่อระยะส้ัน  แตเนื่องจากสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี ต้ังแตป 
2558 สงผลใหยอดขายลดลงอยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทําใหบริษัท 
เริ่มประสบความยากลําบากในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ
โครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio Systemหรือ DTRS) และโครงการ
ใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ยังตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และยังไมกอใหเกิด
กระแสเงินสด  

นับแตป 2561 เปนตนมาบริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินท่ีมีอยู
จํานวน 6 แหง โดยมีการดําเนินการปรับสัญญาเงินกูยืมจากระยะส้ันในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อแบบ
มีกําหนดระยะเวลา(Term loan) กับ 5 สถาบันการเงินแลว ยังคงเหลืออีก 1 สถาบันการเงินท่ีอยูระหวางการ
เจรจา 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 14 จากจํานวน 43 หนา 
 

ตอมาในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีจากระยะส้ันเปนระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแหงสุดทายโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกู และขยายระยะเวลาวงเงิน
สินเชื่อใหนานขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดีขึ้นสําหรับการบริหารจัดการเงินทุนให
สอดคลองกับโครงการขนาดใหญท่ีบริษัทอยูระหวางการดําเนินการ ท้ังนี้ สถาบันการเงินดังกลาวมีการ
กําหนดเงื่อนไขการชําระตนเงินกอนกําหนดโดยใชเงินจากการกูยืมจาก SAMART  
ลักษณะของสัญญาสินเชื่อ เง่ือนไข รวมถึงขอปฏิบัติตามสัญญาของสินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีขอ
แตกตางจากเงินกูยืมระยะส้ันของสถาบันการเงินดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

ขอแตกตางของเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการฯในคร้ังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สถาบันการเงิน 
ยอดคงคาง  
(ลานบาท) 

ลักษณะ 
เงินกูยืมระยะส้ัน  

(กอน 29/6/63) 
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

(29/6/63) 
1 2,034.12 ประเภทสัญญา ตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อเงินกูระยะยาว 

ระยะเวลา 3 เดือน 29 มิถุนายน 2563-31 มีนาคม 2566 
อัตราดอกเบ้ีย MMR

4
 ชําระรายเดือน อัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงที่ตอป ชําระรายเดือน 

การชําระตนเงิน เม่ือสัญญาครบกําหนด มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2563 งวดละ -0- บาท 
มี.ค. 2564 งวดละ -0- บาท 
มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2564 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค./มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2565 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค. 66 ชําระสวนที่เหลือจนครบถวน 

สรุปเงื่อนไขอื่น - ใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เพื่อนํามาชําระตนเงิน
กอนกําหนดดังน้ี 
1. ทําการกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทจาก 

SAMART จากกรณีที่ SAMART สามารถจําหนายหุนกู
ของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามเงื่อนไขเม่ือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ 

2. ทําการกูยืมสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทจาก 
SAMART หากบมจ . สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
(SAV) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ SAMART ที่ถือหุน
ทางอ อมร อยละ  100  เข าจดทะเ บียนในตลาด
หลักทรัพยฯได โดย SAV ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) ตอสํานักงาน 
กลต. แลวในเดือน กุมภาพันธ 2563 และคาดวา SAV 
จะทําการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในไตรมาส
ที่ 1 2564 

ทั้งน้ี เงื่อนไขไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมา
ชําระตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองขางตน 
ดังน้ันสําหรับกรณีที่ 2 เงื่อนไขไมมีการกําหนดระยะเวลา
เฉพาะเจาะจงในการชําระเงินในสวนน้ีหาก SAV มีการเลื่อน
ระยะเวลาการจดทะเบียนฯออกไป หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่
ทําให SAV ไมสามารถเขาจดทะเบียนฯได บริษัทก็ไม
จําเปนตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนที่ 2 น้ี และไมถือวา
ผิดสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 

                                                
4
 อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาเงินกูระยะสัน้ท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 15 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
ณ ปจจุบันคูสัญญาของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดลงนาม และสัญญามีผลบังคับใชเรียบรอยแลว โดยในป 
2563 นี้ บริษัทจะไดรับระยะเวลาการพักชําระตนเงิน และจะเริ่มชําระงวดตนเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายน 
2564 เมื่อวันท่ี 23 กรฏาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถออกจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไขทําใหมี
เงินทุนสําหรับบริษัทในการกูยืม บริษัทจึงตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้โดยการกูยืมในสวนท่ี 1 
จํานวน 322.31 ลานบาทเพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนดตามเง่ือนไข  

สืบเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการใดท่ี
เกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) ดังนั้นจากการ
ท่ีบริษัทชําระตนเงินกอนกําหนดตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี ทําใหบริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดแก
สถาบันการเงินอื่นพรอมกันดวย ดังนี้ 

 (หนวย : พนับาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงินในครึ่งปหลัง 2563  

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ

สินเชื่อปจจุบัน
5
 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 1) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu

6
 

รวม 

1 60.24% Term Loan 2,034,120 - 322,305 - 322,305 

2 5.48% Term Loan 187,920 15,960 - 24,320 40,280 

3 13.50% Term Loan 443,552 - - 59,950 59,950 

4 9.83% Term Loan 322,893 28,639 - 43,642 72,281 

5 5.48% Term Loan 184,629 - - 24,320 24,320 

6 5.48% Term Loan 179,940 - - 24,320 24,320 

รวม 100.00% 
 

3,353,054 44,599 322,305 176,553 543,458 

 *Term loan เปนสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลา มีระยะเวลาตั้งแต 2-6 ป  

 
ภายหลังท่ีสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีผลบังคับใช ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 3,353.05 ลานบาทโดยเปนสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลาทั้งส้ิน 
ภายในครึ่งปหลังของป 2563 นี้ บริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท ตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ และบริษัทตองชําระใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเง่ือนไข PARRI PASSU อีก
จํานวน 176.55 ลานบาทเมื่อรวมกับตารางการชําระงวดตนเงินกับสถาบันการเงินอื่นอีก 44.60 ลานบาททํา
ใหบริษัทตองชําระคืนตนเงินสถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 543.46 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทจะใชเงินกูยืมใน
สวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาทเพ่ือชําระคืนใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 ทําใหบริษัทมีภาระในการชําระ
คืนหนี้สถาบันการเงินอื่นสุทธิรวม 221.15 ลานบาท  

                                                
5
 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 

6
 การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตามเงื่อนไขของ PARRI PASSU คํานวณจากสัดสวนเงินกูยืมของแตละสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 โดยยอดเงินในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท แบงออกเปน 1.การชําระคืนกอนกําหนดตามเง่ือนไข PARRI PASSU ใหกับสถาบัน
การเงินแหงท่ี 1 จํานวน 54.78 ลานบาท และ 2. การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 จํานวน 267.53 ลานบาท ดังนั้น สถาบัน
การเงินแหงท่ี 2-6 จะไดรับการชําระคืนกอนกําหนด = สัดสวนเงินกูยืมตามยอดสินเชื่อ ณ 1 ม.ค. 2561 X 267.53 / 60.24% 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 16 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
ท้ังนี้ ในสวนของการกูเงินจาก SAMART ในสวนท่ี 2 จํานวน 200 ลานบาทเพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนด
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินแหงท่ี 1 บริษัทจะตองจัดเตรียมกระแสเงินสดสําหรับ
การชําระหนี้กอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเงื่อนไข PARRI PASSU ดวยเชนกัน ประมาณการของ
การชําระคืนหนี้สถาบันการเงิน ณ ส้ินไตรมาสที่หนึ่งของป 2564 เปนดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ
สินเชื่อปจจุบัน 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 2) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu 

รวม 

1 60.24% Term Loan 1,711,815 - 200,000 - 200,000 

2 5.48% Term Loan 147,640 9,000 - 18,182 27,182 

3 13.50% Term Loan 383,602 9,909 - 44,818 54,727 

4 9.83% Term Loan 250,612 16,150 - 32,626 48,776 

5 5.48% Term Loan 160,309 7,980 - 18,182 26,162 

6 5.48% Term Loan 155,620 - - 18,182 18,182 

รวม 100.00% 
 

2,809,596 43,039 200,000 131,990 375,029 

 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ในกรณีท่ีบริษัทชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนท่ี 2 จํานวน 200 ลานบาท 
ตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลว และบริษัทตองชําระใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเงื่อนไข PARRI PASSU 
อีกประมาณ 132 ลานบาทเมื่อรวมกับตารางการชําระงวดตนเงินกับสถาบันการเงินอื่นอีก 43.04 ลานบาททํา
ใหบริษัทตองชําระคืนตนเงินสถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 375.03 ลานบาท และเมื่อหักเงินกูยืมในสวนท่ี 2 ท่ีจะ
ไดรับจาก SAMART จํานวน 200 ลานบาทแลว ทําใหบริษัทมีภาระในการชําระคืนหนี้สถาบันการเงินอื่นสุทธิ
ประมาณ 175.03 ลานบาท  
 
อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมาชําระ
ตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีท้ังสองท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเง่ือนไขของกรณีท้ังสองเกิดขึ้น
แลว บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพื่อใหไดรับประโยชนท่ีดีกวาของสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term loan) 
และเง่ือนไขของการพักชําระหน้ี ซึ่งหากบริษัทไมปฏิบัติตามเง่ือนไข เชน ในกรณีท่ี 1 บริษัทไมทําการกูเงิน
จาก SAMART ท่ีไดรับเงินจากการจําหนายหุนกูของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น หรือผูถือหุนไมอนุมัติการทํา
รายการฯในครั้งนี้แลว สถาบันการเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไว และอาจ
พิจารณายกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีไดรับมาแลวได ซึ่งอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้
กลับไปเปนหนี้จากต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งมีอายุประมาณ 3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะส้ันจํานวนมากจะทํา
ใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนดเนื่องจากโครงการของบริษัทท่ีกําลังดําเนินการอยูยังไม
กอใหเกิดรายได หรือบริษัทจะตองตอต๋ัวสัญญาใชเงินทุกคร้ังท่ีต๋ัวครบกําหนด และการท่ีบริษัทไมรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัยเส่ียงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 17 จากจํานวน 43 หนา 
 

ดังนั้น บริษัทจึงขอความอนุเคราะหทางการเงินจาก SAMART ซึ่งเปนท่ีมาของการทํารายการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันโดยจัดทําเปนสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
โดยแบงเปนสวนๆตามมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลาและเง่ือนไขของแตละสวน
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด เมื่อ SAMART จําหนายหุน
กูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามที่กําหนด ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564เมื่อบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส จํากัดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยมี
กําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เมื่อพิจารณาความผอนปรนในการขยายเวลาวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินใหเหมาะสมกับสภาพคลองใน

การจัดการทางการเงินของบริษัทและการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูจะทําใหบริษัทสามารถบริหารเงินทุนให
สอดคลองกับโครงการ DTRS ไดอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหบริษัทรับขอเสนอการปรับ
โครงสรางเงินกูยืม และดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จึงดําเนินการติดตอขอเงินกูยืมจาก SAMART มาเพ่ือการนี้ 

พรอมกันนี้ บริษัทไดพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการ
ในปจจุบัน โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 ดังนี้ 

สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยจะทยอยเบิกใชเงินตาม
ความจําเปนโดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมรอยละ 4.50 และขอจํากัดในการจัดหาจากแหลง

เงินทุนอื่นในปจจุบันประกอบกับการมีเง่ือนไขการกูยืมของ SAMART ท่ีผอนปรนกวาจากแหลงทุนอื่น บริษัทจึง
พิจารณาวาการกูยืมจาก SAMART มีความเหมาะสมกับแผนการบริหารโครงสรางทางการเงินในปจจุบัน โดยเมื่อ
โครงการทั้งสองของบริษัทเริ่มรับรูรายไดแลวบริษัทคาดวาจะสามารถทยอยชําระคืนเงินกูยืมใหกับ SAMART ใหเสร็จ
ส้ินไดภายในป 2568  

แตเนื่องจาก SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท และมีบุคคลท่ีเขาขายเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง
กันกับบริษัท โดยมี 

(1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SAMART
และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(2) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของ SAMARTและอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(3) นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(4) กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ (ประกอบดวย SAMART, บมจ. สามารถเทลคอม, บจก. วิไลลักษณ
อินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง, บจก.สามารถยู-ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส, นายวัฒนชัย วิไลลักษณ, นางสุ
กัญญา วนิชจักรวงศ และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - ซึ่งเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวย
เรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการ
ปฏิบัติการตามม.246 และม. 247) เปนกลุมผูถือหุนใน SDC รอยละ 84.22 และบางสวนของกลุมดังกลาวนี้ 
(บจก.วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง และครอบครัววิไลลักษณ) ถือหุนรวมกันใน SAMART รวมรอยละ 
42.03  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 18 จากจํานวน 43 หนา 
 

ดังนั้นการทําสัญญากูยืมจาก SAMART จึงเขาขายการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการมากกวา 20 ลานบาท และ
มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

มูลคาของรายการหรือส่ิงตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียท่ีบริษัทจะตองจายใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคํานวณ
ดังนี้ 

การคํานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง 
 

รายละเอียดวงเงินกูยืมจาก SAMART 
วงเงิน อัตราดอกเบี้ย มูลคา (ลานบาท) ระยะเวลาประมาณ 
สวนที่ 1) 

4.50% 
322.31 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 2) 200.00 1 เม.ย. 64- 30 ธ.ค. 68 
สวนที่ 3) 77.69 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

รวม  600.00  
 

มูลคารายการผลประโยชนท่ีจายใหบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ตลอดระยะเวลารับความชวยเหลือทางการเงิน 

วันเร่ิมตน วันส้ินสุด จํานวนวัน 
จํานวนเงินตนคงเหลือ 

(ลานบาท) 

ดอกเบ้ีย 

(ลานบาท) 

1/9/63 30/12/68 1,946 400 400X4.50%/365X1,946 = 95.97 
ดอกเบี้ยของสวนท่ี 1 และสวนท่ี 3 95.97 

1/4/64 30/12/68 1,734 200 200X4.50%/365X1,734 = 42.76 
ดอกเบี้ยของสวนท่ี 2 42.76 

รวมมูลคารายการ (ดอกเบี้ยของสวนท่ี 1 +2 +3) 138.72 
 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 
(Net tangible asset – NTA) 

มูลคา ณ 31มีนาคมพ.ศ. 2563 
(ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 5,057.59 
หัก สินทรัพยไมมีตัวตน 99.12 
หัก คาความนิยม 59.32 
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 463.44 
หัก หน้ีสินรวม 4,272.26 
หัก สวนผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 98.55 
สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA) 64.90 

 

หลักเกณฑ มูลคา  การคํานวณ ขนาดรายการ 

รายการรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน 

มูลคารายการ x 100 138.72 x 100 รอยละ 214 ของ NTA 

(>20 ลานบาท และ>รอยละ 3 ของ NTA) NTA 64.90 

หมายเหตุ: บริษัทไมมีรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงอื่นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
 
ขนาดรายการดังกลาวมีมูลคา 138.72 ลานบาทหรือรอยละ 214 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิซึ่งมากกวา 20 

ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว จึงเขาขายรายการเกี่ยวโยงกันตามเกณฑรายการเก่ียวโยง ประเภทรับ
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ความชวยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เปดเผย
รายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ดังนั้นการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินนี้ บริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากท่ี
ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย รวมถึงบริษัทตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอ
ผูถือหุนของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการโดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

1.3 คูสัญญาและลักษณะความสัมพันธ 

ผูกู  : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  (“SDC”) 
ผูใหกู  : บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) 

     

ความสัมพันธระหวางกันและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลเกี่ยวโยงณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
SDC SAMART2 

ตําแหนง การถือหุน ตําแหนง การถือหุน 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ3/4 
(พี่ชายของนายวัฒนชัย วิไลลักษณ)  กรรมการ -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 11.20% 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ3/4/5 
(นองชายของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ)  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.21%  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 12.61% 

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.13% - 0.20% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
- 0.003% - 0.0029% 

SAMARTเปนผูถือหุนรายใหญของ SDCและ
ถือหุนในบริษัทยอยที่ถือหุน SDC ดังตอไปน้ี 

 82.70%   

- บมจ. สามารถเทลคอม4 70.14%  0.76%  - 
- บจก. สามารถ ยู-ทรานส4 99.99%  0.13%  - 
- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส5 68.43%  0.03%  - 
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง3/4  0.27%  14.78% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ  84.22%  38.79% 
1กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา
ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2เม่ือนับรวมหุนที่ถือโดยนายธนานันท วิไลลักษณ และนางศิริเพ็ญ วิไลลักษณแลว กลุมวิไลลักษณถือหุนใน SAMART รวม 42.03% 
3บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิงประกอบดวยผูถือหุน 5 ราย นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ (24.22%) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (24.22) 
นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ(17.19%) นายธนานันท วิไลลักษณ(17.19%) และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ(17.19%) 
4บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิงบมจ.สามารถเทลคอม และ บจก. สามารถ ยู-ทรานสมีนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณเปนกรรมการ 
5บมจ.วันทูวัน คอนแทคสมีนายวัฒนชัย วิไลลักษณเปนกรรมการ  
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สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญของ (ราง)สัญญากูเงินบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
 
- เงื่อนไขของ (ราง)สัญญากูเงิน-SAMART 
สัญญากูเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
นําเงินกูสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระหนี้เงินกูใหแกสถาบันการเงินตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ และสวนท่ี 3 ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการประกอบกิจการของผูกู  

 สวนท่ี 1 จํานวน 322,305,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม นับจากวันทําสัญญาถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือน เริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อ SAMART สามารถขายหุนกูของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 ได
ตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินท่ีเสนอสัญญาการปรับโครงสรางหน้ี 
2. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

 สวนท่ี 2 จํานวน 200,000,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม วันท่ีบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเแลวจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือน เริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

2. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นสเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว   

 สวนท่ี 3 จํานวนไมเกิน 77,695,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม เมื่อบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือนเริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

2. ตามท่ีบริษัท และ SAMART จะตกลงกันตอไป 
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เงื่อนไขอื่น 
กรณีผิดนัด ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียตามจํานวน และเวลาท่ี

กําหนด หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูกูไม
ดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 30 วัน 
ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพย
ชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยหรือศาลมี
คําส่ังเปนท่ีสุดใหผูกูเลิกกิจการ 
 
ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหนี้
และเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ีใหแกสถาบันการเงินแลว 

การผิดนัดชําระดอกเบี้ย/เงินตน คิดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดรอยละ 15 ตอป 
หลักประกัน ไมม ี
คาธรรมเนียม ไมม ี
 
- ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของ (ราง)สัญญาเงินกูยืมจาก SAMART 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมมีลักษณะเง่ือนไขเปนไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความเปนธรรม และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัทดังนี้ 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SAMART รอยละ 4.50 คํานวณจากนโยบายการคิดอัตรา
ดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมในกลุม SAMART โดยคํานวณจากตนทุนของการจัดหาแหลง
เงินทุนบวกรอยละ 0.25 ท่ี SAMART ใชปฏิบัติตอบริษัทยอยทุกแหง  

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SAMART มีอัตราที่ตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ีย MLR ของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 5 แหงสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีท่ัวไปในชวงรอยละ 5.25-5.58 (ณ 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563) 

 เง่ือนไขกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในไมเกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ทําใหบริษัท
สามารถวางแผนการบริหารกระแสเงินสดใหสอดคลองกับธุรกิจใหมท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินการ และเอื้ออํานวยตอการจัดการสภาพคลองโดยทั่วไปของบริษัท 

 สัญญาเงินกูยืมไมกําหนดเง่ือนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน จํานอง หรือกําหนด
บุคคลค้ําประกันรวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน จํานอง ชวยใหบริษัทลด
ภาระในการบริหารทรัพยสินท่ีตองใชในการทําการค้ําประกัน และคาใชจายประกันภัย 
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการค้ําประกัน 

 สัญญาเงินกูไมกําหนดคาธรรมเนียมการใหสินเชื่อ คาธรรมเนียมการชําระคืนเงินตนกอน
กําหนด หรือคาธรรมเนียมรักษาวงเงิน ชวยใหบริษัทลดภาระคาใชจายในสวนนี้ 

 หากมีการเปล่ียนแปลงในแผนงานที่บริษัทกําหนดไว ทําใหบริษัทตองปรับเปล่ียนแผนการ
บริหารทางการเงิน การเจรจาผอนปรนในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขกับ SAMART อาจ
สามารถทําไดงายกวากับบุคคลอ่ืน 

 สัญญาเงินกูไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการบริหารทางการเงิน
ของ SDC เชน อัตราการดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เง่ือนไขการจายเงินปน
ผล การดํารงสัดสวนการถือหุน การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ ขอจํากัดในการจัดหา
แหลงเงินทุนจากการกูยืมเพ่ิมเติม เปนตน 
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อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัทอาจ

มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยอาจเสียโอกาสหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบ้ียอางอิง เชน 

อัตราดอกเบ้ีย MLR  

- สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญอ่ืนอันสืบเน่ืองจากวัตถุประสงคการทําสัญญากูยืมเงิน (การปฎิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี และสัญญาสินเชื่อของสถาบันการเงินอ่ืน) 
เนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินกําหนดเง่ือนไข ในกรณีท่ี SAMART ไดรับเงิน

จากการออกจําหนายหุนกู และการนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลว SAMART 
ตองดําเนินการใหเงินกูยืมแกบริษัทเพ่ือนําวงเงินสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนด
แกสถาบันการเงินท่ีเสนอการปรับโครงสรางเงินกูยืมในครั้งนี้ 

และเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการ
ใดท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) 

ดังนั้นในการทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART (สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) เพ่ือชําระตนเงินกูกอนกําหนด
ของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวในครั้งนี้ บริษัท
จึงตองจัดเตรียมเงินทุนอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตาม
สัดสวนสินเชื่อตอสินเชื่อรวมของแตละสถาบันการเงินดวยเชนกันท้ังนี้ บริษัทประมาณการเงินทุนสํารอง
จากการดําเนินงานไวจํานวน 176.55 ลานบาทภายในป 2563 นี้สําหรับการชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนด
ในสวนท่ี 1 และประมาณไตรมาสแรกของป 2564 อีกประมาณ 132 ลานบาทเมื่อบริษัทชําระคืนตนเงินกู
กอนกําหนดในสวนท่ี 2 
- ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขอันสืบเน่ืองจากวัตถุประสงคการทําสัญญา

กูยืมเงิน (การปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี และสัญญาสินเชื่อของสถาบัน
การเงินอ่ืน) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หาก SAMART ไดรับเงินจากการออกหุนกู และ
การนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทตองนําเงินกูยืมจาก 
SAMART ในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มาชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดแกสถาบันการเงิน 
ไมเชนนั้นแลวบริษัทอาจจะไมไดรับเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ี 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทมีความเปนไปไดในการชําระคืนตนเงินกู
กอนกําหนดของทุกสถาบันจํานวน 176.55 ลานบาทตามเงื่อนไข Parri Passu สําหรับการ
ชําระคืนของสวนท่ี 1 โดยพิจารณากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัท
ในชวงครึ่งปแรกของป 2563 จํานวน 207 ลานบาท โดยกระแสเงินสดรับสวนใหญไดจาก
การเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาของกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน และภายในครึ่งปหลังของป 
2563 นี้บริษัทมีกําหนดการชําระงวดตนเงินอีกจํานวน 44.60 ลานบาท ซึ่งคาดวาบริษัทจะ
ไดรับกระแสเงินเพียงพอ 

งบการเงินรวม  หนวย:ลานบาท 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563* 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 336.58 487.46 826.54 207.18 
*จากงบการเงินฝายบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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 โดยกลุมบริษัทไดรับการชําระหนี้การคาจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง โดย
ลูกหนี้การคาจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันซึ่งคิดเปนรอยละ 97 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อ่ืน-สุทธิ และเปนกลุมลูกหนี้ท่ีทําธุรกิจดวยกันมานาน มีความนาเชื่อถือ และมีการจาย
ชําระหนี้อยางตอเนื่อง พอรตลูกหนี้การคากิจการท่ีไมเกี่ยวของกันของบริษัท และการเรียก
เก็บชําระหนี้เปนดังนี้ 

งบการเงินรวม  หนวย:ลานบาท 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563* 

ลูกหน้ีการคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 4,497 3,682 3,060 2,791 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,539) (2,205) (2,100) (2,063) 
ลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 2,958 1,477 959 728 

- การรับชําระหน้ีลูกหน้ีการคาฯ-สําหรับการคางชําระเกิน 12 เดือน 723 756 666 292 

- การรับชําระหน้ีลูกหน้ีการคาฯ-ที่มีการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - 105 37 
*จากงบการเงินฝายบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 อางอิงจากความเปนไปไดของสมมติฐานท่ีใชในการจัดทําแผนงานงบประมาณของบริษัท
สําหรับป 2564-2568 ซึ่งบริษัทจะเริ่มมีการรับรูรายไดจากโครงการ DTRS และ Co-
Tower แลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวา บริษัทมีความเปนไปไดในการชําระคืนตน
เงินกูกอนกําหนดของทุกสถาบันตามเงื่อนไข Parri Passu จํานวน 132 ลานบาทไดตาม
เง่ือนไขการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นสําหรับการชําระคืนของสวนท่ี 2 ณ 
ประมาณส้ินไตรมาสแรกของป 2564 รวมถึงการชําระงวดตนเงินตามตารางการชําระอีก
จํานวน 43.04 ลานบาท 

1.4 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 
การกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือนํามาชําระคืนตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินเพ่ือปรับ

โครงสรางหน้ีจากระยะส้ันเปนระยะยาว และสวนหนึ่งนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนจะทําใหชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลอง
ท่ีดีขึ้นในการจัดสรรเงินทุนสอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 
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1.5 เงื่อนไขในการทํารายการ 

บริษัทตองขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 โดยตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธกับรายการซึ่งไมมีสิทธิลงคะแนนในการทํารายการนี้ 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
ความสัมพันธ การถือหุนใน SDC* 

SDC SAMART จํานวนหุน สัดสวน 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 23,343,000 0.21% 
นางสุกัญญาวนิชจักรวงศ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม - 14,900,000 0.13% 
นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - - 350,000 0.003% 
SAMART - - 9,364,737,000 82.70% 
บมจ. สามารถเทลคอม   85,861,200 0.76% 
บจก. สามารถ ยู-ทรานส   15,160,000 0.13% 
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส   3,000,000 0.03% 
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง   30,605,300 0.27% 
รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ   9,537,956,500 84.22% 

หมายเหตุ 
* สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
1กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่
เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏบัิติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

บริษัทตองนําเงินกูยืมจาก SAMART ในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระตนเงินกอนกําหนดแกสถาบัน
การเงินเทานั้นเพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 
 

1.6 เงื่อนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน 

ไมมีเง่ือนไขจากสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน  
อนึ่ง การทํารายการฯในครั้งนี้มีเง่ือนไขท่ีสืบเนื่องจากวัตถุประสงคของการนําเงินกูยืมไปชําระคืนตนเงิน

กอนกําหนดของสถาบันการเงินซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการจายเงินปนผลที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนได 
อยางไรก็ตามการกําหนดเง่ือนไขการจายเงินปนผลดังกลาวเปนธรรมเนียมปฏิบัติโดยท่ัวไปของการใหสินเชื่อของ
สถาบันการเงินท่ีบริษัทตองปฏิบัติในปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

2.1 ขอมูลของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

โปรดพิจารณารายละเอียดจากสารสนเทศเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท ท่ีแนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563นี้ 
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สวนท่ี 3 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ 

3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือนําเงินกูยืมจาก SAMART สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอตกลงของสถาบันการเงินสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและนําสวนท่ี 3 ใช
สํารองเงินทุนหมุนเวียน 
 
ท่ีมา และความจําเปนในการเขาทํารายการ 
1. การปฎิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีสถาบันการเงิน 

เนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินไดกําหนดเงื่อนไขท่ีสําคัญกลาวคือ ในกรณีท่ี
SAMART ออกจําหนายหุนกู และ/หรือมีการนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯSAMART จะ
นําเงินท่ีไดรับจํานวนหนึ่งมาใหกูยืมแกบรษิัทเพ่ือชําระหนี้ตนเงินกอนกําหนดแกสถาบันการเงินนั้น 

หาก บริษัทไดปฎิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว บริษัทจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้ 
1. การปรับประเภทหนี้เงินกูยืมจากตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 เดือนเปนเงินกูยืมแบบมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดในป 2566 
2. การหยุดพักชําระหนี้เงินตนระหวางเดือนมิถุนายน 2563 ถึง มิถุนายน 2564 

2. ชวยบรรเทาการบริหารสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 
นับจากป 2558 เปนตนมา ธุรกิจการจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการแขงขันอยางสูงท้ังดานราคา 

และคุณสมบัติของเครื่องท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และการใหบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ของบริษัทยังไดรับผลกระทบอยางมากจากสภาพการแขงขันอยางรุนแรงดานราคาจากผูใหบริการโครงขาย
ขนาดใหญในตลาดนอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลกระทบสวนหนึ่งจากการท่ีคูสัญญาของบริษัทท่ีเปนเจาของ
โครงขายไมไดดําเนินการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการใหครอบคลุมท่ัวประเทศตามแผนธุรกิจรวมถึงการเกิดปญหา
ดานระบบสัญญาณโทรศัพทจนสงผลใหจํานวนลูกคาของบริษัทไมเปนไปตามแผนงาน 

ดังนั้นในป 2560 บริษัทจึงดําเนินการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจใหม โดยการยุติธุรกิจการจําหนายสินคา
และบริการท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี และขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการใหบริการ
ขายตอ/บริการขายสงโทรศัพทเคล่ือนท่ี(แบบโครงขายเสมือน-MVNO) 

 
ผลกระทบจากการแขงขันของธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
 

ยุติการดําเนินธุรกิจ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 26 จากจํานวน 43 หนา 
 

ผลกระทบจากรายไดท่ีลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทไดมีการปรับเปล่ียนธุรกิจหลักใหมจากการ
ทําการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาเปนธุรกิจท่ีจะกอใหเกิดรายไดประจํา คือ 

1.ธุรกิจ Digital network  
โดยการประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณส่ือสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจส่ือสาร
ในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรท้ังเครือขายและโซลูชั่น ซึ่งประกอบไปดวย 

- โดยการใหบริการระบบและจําหนายอุปกรณวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 
Radio System หรือ DTRS) 
- จําหนายอุปกรณระบบโสตทัศนูปกรณและระบบคอมพิวเตอรแมขายและซอฟตแวร 
- ใหเชาเสาสัญญาณรวม (Co-tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) 

2. ธุรกิจ Digital content  
โดยใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระบันเทิงท่ีทันสมัย ตอบสนองความตองการในการใช
ชีวิตประจําวันของกลุมผูใชงานทุกเพศทุกวัย ซึ่งประกอบไปดวย  

- ใหบริการขอมูลขาวสารและสาระความบันเทิงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีในรูปแบบเสียง(Voice) 
ขอความ (Text) รูปภาพ (Picture) และ มัลติมีเดีย (Multimedia) เชน การพยากรณดวงชะตา
ผานศูนยรวมนักพยากรณ การรายงานผลกีฬา 
- การใหบริการถายทอดการแขงขันกีฬา เชน การถายทอดการแขงขันฟุตบอลไทยลีค 
- การใหบริการ VAR (Video Assistant Referee)เพ่ือใชในการตัดสินกีฬา 

 
สําหรับธุรกิจ Digital network นั้น บริษัทไดดําเนินการการลงทุนใน 2 โครงการใหญ ไดแก 
1. โครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ (DTRS) 

โครงการ DTRS มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 3,300 ลานบาท Digital Trunked Radio System 
(DTRS) ไดรับการออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่ือสารแบบกลุม (One-to-Many หรือ Group 
Call) ท่ีตองการความรวดเร็วในการส่ือสารขอมูลไปยังกลุมคนจํานวนมาก ซึ่งจะมีประโยชน
อยางย่ิงในสถานการณฉุกเฉิน (Mission Critical) มีความเสถียรในการใชงาน แมในยามเกิดภัย
พิบัติ ซึ่งโครงขายการส่ือสารอาจลมและใชงานไมไดตามปกติ แตเครื่องวิทยุส่ือสารยังคงติดตอ
ถึงกันได ระบบ DTRSใหบริการในโครงขายคล่ืน 800 เมกะเฮิรตซท่ีอยูภายใตการจัดการของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) โดยบริษัทและบริษัท สามารถคอมมิวนิ
เคชั่น เซอรวิส จํากัดไดรวมมือกันจัดต้ัง SISC Consortium  และ SISC ไดเขาทําสัญญาความ
รวมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาเครือขาย
วิทยุส่ือสารระบบดิจิตอลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานทั่วประเทศ โดยสัญญาจะส้ินสุดวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2568 และสามารถขยายสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจไปไดอีก 15 ป 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 27 จากจํานวน 43 หนา 
 

ณ ปจจุบันบริษัทมีการติดต้ังเครือขายไปแลวกวา 900 สถานีฐาน และยังอยูระหวางการ
ดําเนินการติดต้ังสถานีฐานเพ่ิมเติม บริษัทวางแผนกลุมลูกคาเปาหมายลูกคาในสวนองคกร
ภาครัฐ เชน โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช
สําหรับการติดตอส่ือสารสนับสนุนการบริหารราชการ แจงเตือน ปองกัน เฝาระวัง และยับย้ัง
สถานการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การไฟฟาสวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรม
อุทยานแหงชาติ เปนตน โดยคาดวาจะเริ่มใหบริการไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 บริษัทจะมี
การรับรูรายไดจากคา Air time และการขายอุปกรณท่ีใชในการส่ือสารโดยคาดวาจะมีลูกคารวม
ประมาณ 230,000 ราย 
 

2. โครงการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
โครงการ Co-Tower มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 680 ลาบาท เปนโครงการติดต้ังเสา
โทรคมนาคมรวมในอุทยานแหงชาติท่ีมีอยูท่ัวประเทศเพ่ือใหบริการเสาโทรคมนาคมระยะยาว
แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี(Mobile Operator) โดยผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile 
Operator) นําอุปกรณสัญญาณส่ือสารมาติดต้ังท่ีเสาโทรคมนาคมท่ีบริษัทเปนผูใหบริการ ใน 1 
เสาโทรคมนาคมสามารถติดต้ังอุปกรณ ส่ือสารไดมากกวา 1 ผูใหบรกิารโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จํากัด ซึ่งเปนเปนบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาความรวมมือพันธมิตร
ทางธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท)เพ่ือดําเนินการจัดหา ติดต้ังหรือ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม ตามท่ี กสท ไดรับมอบสิทธิการบริหารจัดการพ้ืนท่ีบน
เสาโทรคมนาคม ในโครงการ Co-Tower จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการติดตอส่ือสารโทรคมนาคมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตอุทยานท่ัว
ประเทศ สัญญามีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันท่ีลงนาม โดย กสท ตกลงจะชําระ
คาตอบแทนแกบริษัทยอย เปนรายเดือน ในอัตราท่ีตกลงรวมกันของคาบริการที่ กสท เรียก
เก็บคาบริการจากผูใชบริการ 

 
ในการลงทุนท้ังสองโครงการขางตนนี้ บริษัทตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และการรับรูรายไดยังไม

กอใหเกิดกระแสเงินสดเพียงพอใหครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดของการลงทุนในท้ังสองโครงการ และใน
ระหวางนี้บริษัทยังคงมีภาระการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินคงคางจากอดีตท่ีผานมาซึ่งบริษัทไดมีการ
ทยอยชําระคืนตนเงิน และดอกเบ้ียอยางสม่ําเสมอนับตั้งแตป 2559 เปนตนมา โดยใชกระแสเงินสดจากการ
เรียกเก็บจากลูกหนี้คงคางจากธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี และจากการเพ่ิมทุนของบริษัทในป 2561 แตเนื่องดวย
โครงสรางหนี้เงินกูยืมในอดีตมีสัดสวนของเงินกูยืมระยะส้ันเกือบท้ังจํานวน ดังนั้นบริษัทจึงมีการเจรจากับ
สถาบันการเงินในชวง 3 ป ท่ีผานมาเพ่ือขอขยายระยะเวลาครบกําหนดสินเชื่อใหมีระยะเวลาที่ยาวมากขึ้น
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 28 จากจํานวน 43 หนา 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการบริหารทางการเงินของโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ โดย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 
1/2563 บริษัทมีสัดสวนเงินกูยืมสถาบันการเงินระยะส้ันตอระยะยาว 66:34 

 
เงินกูยืมสถาบนัการเงนิ 5,645 4,726 3,763 3,701 3,466 3,416 

การเปล่ียนแปลงตน
เงิน 

47 (919) (963) (62) (235) (51) 

บริษัทใชแหลงเงินทุนภายในสําหรับการชําระหนี้สถาบันการเงิน 
เงินสดจากการดําเนนิงาน 239 759 337 487 827 158 

เงินสดจากเพิ่มทนุ - 14 - 2,077 1 - 

การกูยืมบริษัทในเครือ - 140 1,170 (1,310) - - 

รวม 239 913 1,507 1,255 828 158 

 

ในปนี้บริษัทจึงไดดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินแหงท่ีเหลือ และไดรับขอเสนอการปรับ
โครงสรางเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวของสถาบันการเงินในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคในการขยาย
ระยะเวลาวงเงินสินเชื่อเพ่ือใหบริษัทมีการบริหารสภาพคลองท่ีเพียงพอในการจัดการทางการเงินใหเหมาะสม
กับแผนการบริหารเงินทุนใหสอดคลองกับโครงการ DTRS  

จากผลกระทบของผลการดําเนินงานในอดีตทําใหบริษัทประสบปญหาการจัดการสภาพคลองทาง
การเงิน บริษัทจึงมีความจําเปนตองเจรจาสถาบันการเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท
ตองชําระตนเงินคืนกอนกําหนดโดยการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก SAMART จึงเปนท่ีมาของการทํา
รายการฯในครั้งนี้ 

 
การทําสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท แบงออกเปนสวนๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา

การปรับโครงสรางเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยแบงมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลา
ของแตละสวน ดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงของ
สถาบันการเงิน ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) 
โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพื่อปฏิบัติตามขอตกลงของ
สถาบันการเงิน  ประมาณวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ปรับโครงสรางเงินกูยืมจาก

ระยะสัน้เปนระยะยาว 

34% 

66% 

เริ่มทยอยลงทุนในโครงการ DTRS 

และ Co-Tower 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 29 จากจํานวน 43 หนา 
 

พรอมกันนี้ บริษัทจึงพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางการดําเนิน
โครงการทั้งสอง โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 

สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยมีกําหนดการทยอยชําระ
คืนตนเงินไมเกิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

ดังนั้น จากเหตุผลและความจําเปนตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทจึงไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563โดยที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหเสนอตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือใหบริษัทเขาทําสัญญากูเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน (“SAMART”) 
ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขาทํารายการดังกลาวจะทํา
ใหมีการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงินจากระยะส้ันเปนระยะยาว และมีการกําหนดระยะเวลาพัก
ชําระหนี้ตนเงินกูจะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีสภาพคลองท่ีดีขึ้นเพ่ือให
สอดคลองกับการดําเนินโครงการการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System
หรือ DTRS)และโครงการการใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ท่ีบริษัทคาดวาจะทํา
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น สามารถสรางกระแสเงินสดใหเปนไปตามแผนงาน และสงผลดีตอ
ผลตอบแทนของผูถือหุนโดยรวม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 30 จากจํานวน 43 หนา 
 

3.2 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการ และการไมทํารายการ 
3.2.1ขอดี/ ประโยชนของการทํารายการ 

1. บริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแผนงานท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการ 

สืบเนื่องจากในชวงหาปท่ีผานมา บริษัทมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินธุรกิจอยางส้ินเชิง จากการ

จําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี อุปกรณ และใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีประสบสภาวะการแขงขันอยาง

รุนแรงในดานเทคโนโลยี และการตลาดรวมถึงปญหาของการใหบริการสัญญาณ และการดําเนินการท่ี

ลาชาไมเปนไปตามแผนงานของคูสัญญาท่ีใหบริการโครงขายแกบริษัท สงผลใหแผนธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รายไดท่ีลดลงอยางตอเนื่องนับแตป 2558 เปน

ตนมาทําใหบริษัทเริ่มมีผลประกอบการขาดทุนในป 2559 ผลจากอัตรากําไรขั้นตนท่ีปรับตัวลดลงอยางมี

นัยสําคัญ 

 
จากปญหาการแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมยังสงผลกระทบตอทุกบริษัทในอุตสาหกรรมรวมถึงบริษัท

ดวย โดยสงผลกระทบในวงกวางตอความสามารถของลูกหนี้การคาในการชําระหนี้แกบริษัท ทําให

บริษัทตองมีคาใชจายในการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนมากเพ่ิมขึ้นในป 2560-2561 ทําให

ประสบภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 31 จากจํานวน 43 หนา 
 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ัน เชน ต๋ัวสัญญาใชเงิน Trust receipt7 ในการชําระคา

สินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะส้ัน  บริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดย

จัดชวงอายุของลูกหนี้การคา ภาระหน้ีสินเชื่อ และคาใชจายใหอยูในระดับท่ีสมดุล แตเนื่องจากสภาวะ

การแขงขันอยางรุนแรงและการเปล่ียนแปลงในดานเทคโนโลยี ต้ังแตป 2558 สงผลใหยอดขายลดลง

อยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทําใหสูญเสียความสมดุลในการ

จัดการภาระหนี้ระยะส้ัน 

 
 

บริษัทเริ่มประสบปญหาสภาพคลองในการชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวและผูสอบบัญชีไดให

บริษัทมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากประมาณการที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได นับแตป 2560 

(แมวาในชวงปตอมา บริษัทไดรับชําระหน้ีคืนจากลูกหนี้ท่ีมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคืนแลว

บางสวน) ดังนั้นในป 2561 บริษัทจึงเริ่มเจรจาในการปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินจากระยะส้ัน

เปนระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจใหมของบริษัทในการดําเนินโครงการ DTRS และCo-Tower

ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดรายไดในปลายป 2563 เปนตนไป 

 

                                                
7 สินเชื่อระยะสัน้เพื่อการนําเขา และใชเปนทุนหมุนเวียนในการนําเขาสินคาเพื่อมาผลิต หรือจัดจําหนาย และนําเงินท่ีไดมาชําระคืนธนาคารในภายหลัง 

ลูกหนี้การคาท่ีคาดวาจะ

เรียกเก็บไมได 

กรณีมี
การปรับ
โครงสราง 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 32 จากจํานวน 43 หนา 
 

จากท่ีไดกลาวถึงท่ีมา และความจําเปนของการทํารายการในครั้งนี้ การที่บริษัทดําเนินการตามขอเสนอ

ในการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งโดยมีการ

กําหนดเง่ือนไขการชําระคืนตนเงินกอนกําหนดตามท่ีกลาวไวในหัวขอ 1.2 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท 

และขนาดของรายการนั้น จะทําใหบริษัทสามารถบริหารชวงระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดของสินทรัพย 

กับภาระของหน้ีสิน (Assets liabilities management) ใหมีความสมดุลกันมากขึ้น บริษัทจะสามารถ

บริหารกระแสเงินสดจากลูกหนี้การคาในปจจุบันใหเพียงพอตอภาระดอกเบ้ียจายพรอมๆกับการบริหาร

กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ DTRS และ Co-Tower ในอนาคตใหเพียงพอกับงวดตนเงิน

ตามตารางการชําระเงินของสถาบันการเงิน และ SAMART 

นอกจากการบริหารความสมดุลของระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดของสินทรัพย กับภาระของหนี้สิน 

(Assets liabilities management) แลว บริษัทจะมีสภาพคลองเพ่ิมเติมจากการไดรับเวลาพักชําระตน

เงินถึงไตรมาสที่สองของป 2564 ในขณะท่ีจํานวนเงินท่ีใชในการชําระงวดตนเงินกอนกําหนดในครั้งนี้

(สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) เมื่อแปลงเปนหนี้เงินกูยืมจาก SAMART แลว ยอดจํานวนเงินเดียวกันนี้จะถูก

ขยายระยะเวลาการชําระคืนไดถึงภายในป 2568 ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดในการมุง

บริหารจัดการโครงการทั้งสองใหสําเร็จตามแผนงาน 

ดังนั้นการเขาทํารายการในครั้งนี้ จะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองในการบริหารจัดการการเงินได

เหมาะสมกับแผนงานมากขึ้น เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการบริหารแผนธุรกิจใหม

ของบริษัทใหลุลวงโดยเร็ว และสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ บริษัทอาจผิดเง่ือนไขการ

ปรับโครงสรางหน้ี และสถาบันการเงินอาจจะยกเลิกสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว โดยบริษัท

อาจจะไมไดรับการพักชําระหนี้ การขยายระยะเวลาการชําระหนี้รวมท้ังเปนอุปสรรคตอการกูยืมเงินเพ่ือ

ดําเนินการในโครงการ DTRS และ Co-Tower ของบริษัทในอนาคต 

 

2. กระจายความเสี่ยงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินคิดเปนรอยละ 94 

ของหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมด หากบริษัทมีการกูยืมเงินจาก SAMART แลวจะทําใหลดการพ่ึงพา

แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินเหลือรอยละ 79 เปนการชวยกระจายความเส่ียงของแหลงเงินทุนไมให

กระจุกตัวท่ีแหลงใดแหลงหนึ่งมากเกินไปซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงใน sector หนึ่งๆ อาจสงผลกระทบ

ท้ังระบบได เชน มาตรการตางๆจากหนวยงานรัฐในการควบคุมการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย หรือ

ในกรณีหากเกิดเหตุการณสุดวิสัยนอกเหนือไปจากแผนงานที่บริษัทวางไวทําใหไมสามารถชําระ

ดอกเบ้ียของวงเงินสวนใดสวนหนึ่งไดตามกําหนด บริษัทอาจจะเขาขายการผิดนัดชําระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นๆพรอมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการท่ีสัญญาเงินกูยืม SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรน

มากกวา จะทําใหบริษัทไมตองเขาขายผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระคืนเงินกูยืมคงคางอ่ืนๆใหกับ 

SAMART รวมถึงการถูกปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยสูงสุด หรือการทบตนเงินดอกเบ้ียคางชําระเชนท่ีกําหนด

ในสัญญากูยืมเงินของสถาบันการเงิน 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 33 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
โครงสรางหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยปจจุบัน หากมีการอนุมัติการกูยืมจากSAMART 

 หมายเหตุ รวมเงินกูยืม SAMART สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 เพื่อแสดง
สัดสวนการเปรียบเทียบการลดการพึ่งพาเงินกูยืมสถาบันการเงิน 

 

3.2.2 ขอดอย/ความเสี่ยงของการทํารายการ 

1. บริษัทอาจเสียโอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง 

เนื่องจากสัญญาเงินกูยืมกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.50 ตอปตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัท

อาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยเสียโอกาสจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ย

อางอิง เชน อัตราดอกเบี้ย MLR 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาเปดโอกาสใหบริษัทสามารถชําระคืนตนเงินไดตลอดระยะเวลากูยืม 

บริษัทอาจมีทางเลือกในการ refinancing จากแหลงเงินทุนอื่นหากการปรับลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลตอ

ตนทุนทางการเงินอยางมีนัยสําคัญและบริษัทมีศักยภาพในการหาทุนจากแหลงอื่นได 

2. ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองมาจากการทํารายการกูยืมเงินจาก SAMARTเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไข

สัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน 

การเขาทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART ในครั้งนี้เพ่ือนําเงินกูยืมไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดของ

สถาบันการเงินตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีบริษัทตองปฏิบัติไว  

เชน เง่ือนไขการจายเงินปนผลที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน ซึ่งอาจมีความเส่ียงหากบริษัทไม

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆเหลานั้นได อยางไรก็ตาม การกําหนดเง่ือนไขตางๆเหลานั้นเปนธรรม

เนียมปฏิบัติโดยทั่วไปในการระบุเง่ือนไขในสัญญาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขเหลานี้กับสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นในปจจจุบัน ท้ังนี้จากการสอบถามฝายบริหาร

ของบริษัท บริษัทมีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกูอยาง

สม่ําเสมอ และมีการวางแผนงานรองรับในการเจรจากับสถาบันการเงินเปนกรณีๆ 

 

3.2.3 ขอดีของการไมทํารายการ 

----- ไมมี ----- 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 34 จากจํานวน 43 หนา 
 

3.2.4 ขอดอยของการไมทํารายการ 

หากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในคร้ังนี้ บริษัทจะเสียโอกาสในการปรับโครงสรางหน้ีเงิน

กูยืมของสถาบันการเงินแหงนี้ซึ่งมีขอเสนอในการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนยาวขึ้น และกําหนด

ระยะเวลาพักชําระเงินตน ซึ่งขอเสนอนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารกระแสเงินสดสําหรับโครงการ

DTRS และ Co-Tower ท่ีอยูระหวางดําเนินการใหมีสภาพคลองท่ีเหมาะสม และกอใหเกิดรายไดและ

กระแสเงินสดไดตามแผนงานและสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

3.3 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 
3.3.1ขอดีของการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1.  ชวยจัดการการบริหารสภาพคลองไดอยางรวดเร็วลดความเสี่ยงจากความลาชาในการหาแหลง

เงินทุนอ่ืน 

เนื่องจาก SAMART มีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัท รวมท้ัง มีกรรมการบางทานดํารงตําแหนงท้ัง

สองบริษัท SAMART จึงทราบขอมูลธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษัทเปนอยางดี สงผลใหการอนุมัติ

การใหกูยืม และการไดรบัเงินกูยืมสามารถทําไดรวดเร็ว 

อนึ่ง ในการทํารายการฯในครั้งนี้ สัญญาปรับโครงสรางหนี้มีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินเฉพาะกับ SAMART อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทจะมีการจัดหาแหลงเงินทุนอื่นเพ่ือ

นําเงินมาชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงินท่ีเสนอการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมในครั้งนี้ เชน การขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น/บุคคลอื่นการออกตราสารหนี้ การเพ่ิมทุน อาจไมสามารถดําเนินการได

โดยเร็วหรืออาจมีตนทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวของเพ่ิมขึ้น หรือสูงกวาตนทุนท่ีกูยืมจาก SAMART ในคร้ังนี้

และจากผลการดําเนินงานท่ียังมีผลขาดทุนอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของแหลงเงินทุนใหม

ได หรือทําใหการดําเนินการตองมีขั้นตอนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหลาชา และไมสามารถคาดการณวงเงิน

ท่ีจะไดรับอยางแนนอนได 

2. สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนจะลดลงสงผลดีตอเงื่อนไขการปฎิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสรางหน้ี 

การทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือชําระตนเงินกอนกําหนดของสถาบันการเงินนี้ จะทําใหบริษัท

มีสัดสวนการดํารงหนี้สินตอทุนตามหนังสือสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินแหงนี้ลดลง 

เนื่องจากสัญญาฯของสถาบันการเงินดังกลาวกําหนดใหนับรวมสวนเงินกูยืมจาก SAMART เขาเปนสวน

หนึ่งของสวนของผูถือหุน หากประมาณการสัดสวนดังกลาวจากขอมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2563 ดวยการชําระคืนตนเงินของสวนท่ี 1แลว บริษัทจะมีสัดสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผู

ถือหุน(ตามนิยามของหนังสือสัญญาการปรับโครงสรางหน้ีฉบับนี้)ลดลงจาก 4.6 เหลือ 3.0 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 35 จากจํานวน 43 หนา 
 

3. การกําหนดเงื่อนไขสําคัญของสัญญาฯใหสอดคลองกับความตองการของบริษัท 

การท่ี SAMART ซึ่งเปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญเปนกลุมเดียวกัน

ทําให SAMART เขาใจที่มา และแผนงานของบริษัทไดอยางชัดเจนและกําหนดเง่ือนไขในสัญญาฯท่ี

สอดคลองกับสภาพความตองการ และขอกําหนดของบริษัทได โดยเง่ือนไขของสัญญากูยืมดังกลาว

ยังคงยึดหลักความเปนธรรม  

4. สัญญาการกูยืมเงินจาก SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรนกวาของสถาบันการเงิน 

- สัญญาฯกําหนดระยะเวลาการชําระคืนภายใน พ.ศ 2568 ไมกําหนดงวดชําระคืนตนเงิน 

สัญญาฯกําหนดใหบริษัททําการชําระคืนเงินตนภายในไมเกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และไมได

กําหนดงวดชําระตนเงินระหวางนี้ จะทําใหบริษัทสามารถวางแผนการบริหารกระแสเงินสดไดดี

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการคาดการณผลการดําเนินงานจากธุรกิจใหมจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสด

รองรับภาระหนี้สินตางๆท่ีมีในแตละชวงเวลาได 

- สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการเงิน 

สัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินสวนใหญกําหนดเงื่อนไขอื่น เชนผลการดําเนินงาน การกําหนด

ตารางการชําระตนเงินกอนกําหนดในสัดสวนเดียวกันทุกสถาบันการเงิน การดํารงอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของเจาของ เง่ือนไขการจายเงินปนผล การดํารงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนใหญ การ

กําหนดตัวบุคคล/ผูบริหารของกิจการ หรือขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเพ่ิมเติม 

เปนตน ทําใหการกูยืมจาก SAMART มีเง่ือนไขท่ีผอนปรนกวา ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการ

ไดคลองตัวขึ้น อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนตามแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยึดแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองตามเง่ือนไขตางๆนั้นตลอดระยะเวลาที่ผานมาอยูแลว 

5. สัญญาเงินกูเงินจากSAMART ชวยลดภาระคาใชจาย และขั้นตอนการดําเนินการ 

สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน/จํานอง หรือกําหนดบุคคลค้ําประกัน รวมถึง

การทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน/จํานอง ชวยใหบริษัทลดภาระในการบริหารทรัพยสินท่ีตอง

นํามาใชในการค้ําประกัน คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการค้ําประกันและคาใชจายประกันภัย 

นอกจากนี้ สัญญาฯไมกําหนดคาธรรมเนียมการใหกูยืมคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินตนกอนกําหนดหรือ

คาธรรมเนียมรักษาวงเงิน จะชวยทําใหบริษัทลดภาระคาใชจายในสวนนี้ 

 

3.3.2 ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การทํารายการกับ SAMARTซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทในครั้งนี้เขาขายการทํารายการท่ีเกี่ยว

โยงกันท่ีมีนัยสําคัญตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงจําเปนตองจัดประชุมผูถือหุนและ

แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอรายการนี้การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ทํา

ใหบริษัทตองมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 0.05% ตอปของวงเงินกูยืมรวมในครั้งนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 36 จากจํานวน 43 หนา 
 

 

3.3.3 ขอดีของการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

สืบเนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงเทานั้นสําหรับเงินกูยืมในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 อยางไรก็ตามหากบริษัทเลือกจะทํารายการ

ฯกับบุคคลภายนอกจะมีขอดี และขอดอยดังนี้ 

 

ขอดีในการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

1. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา

บุคคลท่ีเกี่ยวโยง 

การทํารายการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกอาจทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาไดเต็มท่ี ไมเอื้อ

ประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอื้อประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวโยง

ไดอยางไรก็ตามบริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจในวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ี

นอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกันแลว ยังตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลใน

การประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน ซึ่งในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ฉบับนี้มีการพิจารณาถึง

เง่ือนไขทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และกําหนด

เง่ือนไขท่ีไมไดมีตนทุนสูงกวาท่ี SAMARTจะใหกับบุคคลท่ัวไป 

 

ขอดอยของการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลภายนอก 

1.  การกูยืมจากบุคคลอื่นอาจตองใชทรัพยสิน หรือบุคคลเพื่อค้ําประกัน และอาจมีคาธรรมเนียมใน

การจัดการ  

การทําสัญญากูยืมจากบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปมักจะกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยเพ่ือค้ําประกัน หรือ

กําหนดบุคคลค้ําประกัน รวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกันซึ่งจะทําใหบริษัทมีภาระในการ

จัดหาทรัพยสินเพ่ือการค้ําประกันตลอดจนคาใชจายท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้อาจจะตองมีคาธรรมเนียมใน

การจัดหาแหลงเงินทุน เชน คาธรรมเนียมสินเชื่อ คาธรรมเนียมในการออกหุนกู  

2.  ใชเวลาดําเนินการคอนขางนาน และอาจไมทันตามความเรงดวนของการใชเงิน 

ในกรณีท่ี ผูใหกูเปนบุคคลภายนอกอาจตองใชระยะเวลาในการพิจารณาใหเงินกูยืมเพ่ือลดความเส่ียง

ของผูใหกู และอาจมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆท่ีเปนอุปสรรค และทําใหไมสามารถกูเงินไดทันความ

ตองการและอาจไมสามารถไดรับตามจํานวนท่ีตองการได 

 

  

Sukanya.Nga
Typewriter
68

Sukanya.Nga
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
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สวนท่ี 4 ความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขของรายการ 
 

บริษัทเวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด (“Wealth Plus” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอผูถือหุนรายยอยเกี่ยวกับการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ท้ังนี้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย การชําระคืนตนเงินท่ีมีความเปน
ธรรม การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ี
มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทในรูปแบบของสัญญาเงินกูยืมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 600 
ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหน้ีตนเงินกูยืมกอน
กําหนดใหกับสถาบันการเงินตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับขอมูลและสมมติฐานจากบริษัทการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของรวมถึงขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยแกสาธารณะในเว็บไซตของสํานักงานก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยฯ (www.set.or.th) เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) และเว็บไซตของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (www.thaibma.or.th) เปนตนการพิจารณาและวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูภายใต
สมมติฐานวาขอมูลท้ังหมดขางตน เปนขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง เปนการพิจารณาจาก
สถานการณและขอมูลท่ีสามารถรับรูไดในปจจุบัน ณ วันท่ีออกรายงานฉบับนี้ ซึ่งหากขอมูลดังกลาว รวมท้ังปจจัย
ภายนอกอื่นๆ เปล่ียนแปลงไป อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการใหความเห็นในครั้งนี้ได 
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4.1  ความสมเหตุสมผลของราคา 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลในดานราคาของสัญญาเงินกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหนี้ตนเงินกูยืมกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหน้ีเงิน
กูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

 
 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกูยืม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของสัญญาเงินกูยืมจาก

SAMART ท่ีอัตรารอยละ 4.50 ตอป โดยเปรียบเทียบกับ 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย/

อัตราดอกเบ้ียการออกตราสารหนี้ และ 2. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ี SAMART ใหบริษัทอ่ืนในกลุม

SAMART 

 

1. อัตราดอกเบี้ยอางอิงของธนาคารพาณิชย/อัตราดอกเบี้ยจากการออกตราสารหนี ้

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนท่ีใชในการดําเนินงานมาจากกิจกรรมการ

จัดหาเงินจากเงินกูยืมสถาบันการเงินรอยละ 94 จากธุรกรรมเชาซื้อรอยละ 5 และจากบุคคลอื่นรอยละ 1  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของการทํารายการฯในครั้งนี้ 

เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลาMLR 

(Minimum Lending Rate) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ดังนี้ 
MLR กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย กรุงศรีอยุธยา SAMART 

29/5/2563 5.25 5.25 5.47 5.25 5.58 
4.50 

เฉลี่ย 5.36 

 
แมวาการทํารายการฯในครั้งนี้กําหนดเงื่อนไขใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เทานั้น แตเพ่ือการ

เปรียบเทียบความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของสัญญากูยืมแลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการท่ียังคงขาดทุน และอัตราสวนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอ

สวนของผูถือหุนมีสัดสวนท่ีสูง โอกาสที่บริษัทจะสามารถหาแหลงเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับ

ลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) ยังมีความเปนไปไดนอย ดังนั้นการท่ีบริษัท

ไดรับเงินกูยืมจาก SAMART ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตรา MLR ถือไดวามีความ

สมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน  

นอกจากนี้ การ refinancing จากสถาบันการเงินอื่นทําใหบริษัทตองเสียคาธรรมเนียมการชําระตนเงิน

กอนกําหนดอีกรอยละ 2 หรือรอยละ 0.4 ตอปซึ่งอาจแปรความหมายไดวา บริษัทจะตองกูยืมจาก

สถาบันการเงินแหงใหมในอัตราสุทธิท่ีไมสูงเกินกวารอยละ 4.10 เมื่อรวมกับคาธรรมเนียมการชําระตน

เงินกอนกําหนดอีกรอยละ 2 เพ่ือใหไดตนทุนท่ีเทากันกับกับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปของสัญญา

กูยืมเงินจาก SAMART ซึ่งการหาแหลงเงินกูแบบมีกําหนดระยะเวลาอัตราต่ํากวารอยละ 4.1 เปน

ระยะเวลา 5 ป มีความเปนไปไดนอย 
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นอกจากน้ี หากบริษัทตองการระดมทุนดวยการออกตราสารหนี้ ในขณะท่ีบริษัทยังไมมีการจัดอันดับ

เครดิตในอดีตท่ีผานมา บริษัทอาจตองใชเครดิตของ SAMART ในการระดมทุนเนื่องจากความสามารถ

ในการสรางรายได และผลการดําเนินงานของบริษัทยังอยูระหวางการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-

Tower ดังนั้นในกรณี Best case ท่ีบริษัทใชอันดับเครดิตเรทติ้งท่ี BBB+ โดยอางอิงกับ SAMART

สําหรับ หุนกูอายุ 5 ป บริษัทอาจจะมีตนทุนดอกเบ้ียหุนกูรอยละ 4.53 ซึ่งมีอัตราท่ีใกลเคียงกับสัญญา

กูยืมเงินจาก SAMART 

 

อัตราดอกเบ้ียตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุ 5 ปที่ออกระหวาง 1 ม.ค.-15 ก.ค. พ.ศ. 2563 

Rating AAA/AA/A BBB+/BBB- เฉลี่ย 

อายุ(ป) 5.0-5.5 5.0  

ชวงอัตราดอกเบ้ีย 1.6-4.2 4.4-5.0  

อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่ 2.76 4.53 3.35 

จํานวนรุนที่ออก(issue) 10 5  
  ที่มา : ThaiBMAณวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
สรุป 

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือการระดมทุน

ดวยการออกตราสารหนี้ในกรณีท่ีบริษัทใชอันดับเครดิต BBB+ โดยอางอิงกับ SAMART จะมีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART 

 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมจาก SAMART แกบริษัทในกลุม 

จากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMARTกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันกลุมบริษัทมีนโยบาย

เกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินคา การ

บริการและการกูยืมเงินโดยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันท่ีเกี่ยวของกับการ

กูยืมเงินสรุปไดดังนี้ 

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAMART 
ดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางกันคิดจากตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตราดังตอไปนี้ 
1. ตนทุนของเงินทุนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยท่ีใชอยูเปนประจํา 
3. อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียเงินฝากประจํา12 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 

0.25 ตอป 
4. อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียเงินฝากออมทรัพยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 0.25 ตอป 
5. ในกรณีการกูเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาใชอัตรา LIBOR 3 เดือนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
6. คาธรรมเนียมการค้ําประกันระหวางกันคิดในอัตรารอยละ 0.3 ตอป  
ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท สามารถคอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 40 จากจํานวน 43 หนา 
 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) SDC 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกัน 
1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบ้ียในอัตราตนทุนของเงินทุนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
2. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 0.25 ตอป 
3. คาธรรมเนียมการค้ําประกันระหวางกันคิดในอัตรารอยละ 0.3 ตอป 
ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย 

จากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMART กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันขางตน SAMART มีการให

เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือแบบไมมีหลักประกัน และมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียอางอิงกับตนทุนของเงินทุนท่ีไดมาเพ่ือการใหกูยืมบวกดวยรอยละ 0.25  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราตนทุนของแตละบริษัทยอยท่ีไดรับจาก SAMART ซึ่งอาจมีความแตกตางกันตาม

สถานการณทางการเงินในชวงเวลาหน่ึงๆ ของการจัดหาแหลงเงินทุนของ SAMART 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย SAMART มิ.ย. 2563 (พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย 

บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท แคร จํากัด    229,361 3.8740% 
บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด                  45,000 3.8740% 

 

จากการสอบถามผูบริหารของบริษัทถึงแหลงเงินทุนท่ีจะไดรับจากสัญญาการกูยืมเงินจํานวน 600 ลาน

บาทจาก SAMART ในคร้ังนี้ SAMART จะระดมทุนจากการออกหุนกูดังตอไปนี้ 

“หุนกูของบริษัทสามารถคอรปอเรชั่นจากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ. 2565 

ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด” 

-หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิไมมีประกันมีผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุน

กูกอนครบกําหนด 

- มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาทราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

- จํานวนท่ีเสนอขายไมเกิน 1,250,000 หนวยมูลคารวมไมเกนิ 1,250,000,000 บาท 

- หุนกูมีอายุ 2 ปและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ตอปชําระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุนกู 

สรุป 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 เปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ของกลุมบริษัท โดยอางอิงกับตนทุนของเงินทุนจากการออกจําหนายหุนกูอัตรารอยละ 4.00 บวกดวย

คาใชจายในการออกหุนกูประมาณรอยละ 0.25 และบวกดวยสวนตางตามนโยบายการกําหนดราคา

สําหรับรายการคาระหวางกันอีกรอยละ 0.25 ตอปรวมอัตราดอกเบี้ยท่ี SAMART คิดกับบริษัทท้ังส้ิน

รอยละ 4.50 ตอป 

สรุปความสมเหตุสมผลของราคา 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสัญญาเงินกูอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 

600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 มีความเหมาะสมดานราคา โดยการจัดหาเงินทุน
จากสถาบันการเงินอื่นจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือหากบริษัทตองการระดมทุนดวยการออก
ตราสารหน้ีจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปเปนไป
ตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท   
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 41 จากจํานวน 43 หนา 
 

4.2 ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 
 
จากการพิจารณาเง่ือนไขของรางสัญญาการกูยืมเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ในคร้ัง

นี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัทดังนี้ 

 มีการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนท่ีสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั 
 ไมมีการกําหนดเง่ือนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน จํานอง หรือกําหนดบุคคลค้ํา

ประกันรวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน จํานอง 
 ไมกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม การชําระคืนตนเงินกอนกําหนด คาธรรมเนียมรักษา

วงเงิน  
 ไมกําหนการดํารงอัตราสวนหนี้สินเงินกูยืมตอทุน เง่ือนไขการจายเงินปนผล การดํารง

สัดสวนการถือหุน การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ ขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน
จากการกูยืมเพ่ิมเติม เปนตน 

 อยางไรก็ตาม สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัทอาจมีความ
เส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยอาจเสียโอกาสหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบ้ียอางอิงในอนาคต
และจากผลสืบเนื่องของการทํารายการฯ บริษัทยังตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นตาม
สัดสวนของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินตอสินเชื่อรวมของบริษัท (Parri Passu) ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีสถาบัน
การเงินบังคับใชเปนการท่ัวไป 
 อนึ่งการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา
ปรับโครงสรางหน้ีท่ีกําหนดใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART มาชําระตนเงินกอนกําหนดในกรณีท่ี SAMART
ออกจําหนายหุนกูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดตามเง่ือนไขและ/หรือการนําบริษัทในกลุม SAMART เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจึงตองทํารายการฯในครั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหน้ี
ดังกลาว 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขของรายการมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมเนียมปฏิบัติ 
โดยท่ีผูถือหุนของบริษัทไมไดเสียผลประโยชน ในขณะท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอบริษัทท่ีจะสามารถนําเงินท่ีไดไป
ใชประโยชนในทันทีตามวัตถุประสงคของการทํารายการ ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการ
ทํารายการมีความเหมาะสม  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 42 จากจํานวน 43 หนา 
 

สวนท่ี 5 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกเสียงของผูถือหุน 
 

ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) มีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตามที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน 

รายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ในครั้งนี้ จัดทําเปน
สัญญากูยืมเงินจํานวนรวมไมเกิน 600 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป มีระยะเวลาการชําระคืนภายในไมเกิน
ป พ.ศ. 2568 เพ่ือนําเงินสวนหน่ึงจํานวนรวม 522.31 ลานบาทไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินท่ี
เสนอเง่ือนไขในการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมของบริษัทจากระยะส้ันเปนแบบกําหนดระยะเวลา และกําหนดระยะเวลา
พักชําระหนี้และอีกสวนหนึ่งจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา รายการการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวมีความเหมาะสม 
เนื่องจากจะทําใหบริษัทไดรับเง่ือนไขการปรับโครงสรางหนี้ท่ีทําใหการบริหารสภาพคลองไดสอดคลองกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษัทในการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower ซึ่งจะเปนโครงการที่กอใหเกิดรายไดท่ีสม่ําเสมอ และ
สรางผลการดําเนินงานใหกับบริษัทในอนาคตในการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จะทําใหบริษัทมี
กระแสเงินสดไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งผลของการชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดนี้จะทําให
บริษัทไดรับขอเสนอในการปรับโครงสรางหน้ีกูยืมสถาบันการเงินแหงนี้ โดยอนุมัติการทํารายการฯในครั้งนี้จะทําให 

 บริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีสอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 
 มีการกระจายความเส่ียงในการพ่ึงพาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 มีเง่ือนไขในการกูยืมเงินผอนปรนกวาการหาแหลงเงินทุนดวยวิธีอ่ืน เชน ไมตองจัดหาหลักทรัพยค้ํา

ประกันหรือบุคคลค้ําประกัน ไมเสียคาธรรมเนียมการขอวงเงิน ไมมีเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินท่ีสําคัญไมจํากัดสิทธิในการจายเงินปนผล ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ
และการบริหารสภาพคลอง 

 บริษัทสามารถขอเสนอเง่ือนไขในสัญญาฯท่ีสอดคลองกับความตองการ และขอเบิกใชเงินกูไดอยาง

รวดเร็วลดความเส่ียงจากความลาชาในการหาแหลงเงินทุนอื่น 

 ทําใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงจาก 4.6 เหลือ 3.0 ตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหน้ี 

อยางก็ตาม การทํารายการนี้ยังคงมีขอดอย หรือความเส่ียงท่ีตองพิจารณาดวย เชน 

 สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.50 ตลอดอายุของสัญญาอาจทําใหบริษัทเสีย

โอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากมีดอกเบ้ียในตลาดปรับตัวลดลง 

 บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงินในการจายเงินปนผลที่อาจ

สงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน  

 การกูยืมจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญา
ไดไมเต็มท่ี หรือเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหน่ึง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอ้ือประโยชน
ตอบุคคลท่ีเกี่ยวโยงได อยางไรก็ตามท้ังบริษัท และ SAMART ตางเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจใน
วิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีนอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน และตระหนัก
ถึงหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน และในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART มี
เง่ือนไขทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเปนไปตามนโนบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 31.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน นบัแต่วนัสิ�นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

 ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ� งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�อง

และเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี�  คณะกรรมการต้องจัดให้มี         

การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นั�น  

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสี� สิบห้าวนันับแต่วนัที�ไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทั�งหลายซึ� งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะ

เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี� สิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสี�สิบห้าวนัที�คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม     

ผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี�  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย     

อนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั� งใด จาํนวน  

ผูถื้อหุน้ซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นั�น ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี�จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั� งนั�นใหแ้ก่บริษทั 
 

 ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที�   วนั เวลา        

ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�เสนอต่อที�ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกว่า

เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 
 

 ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย

ไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้หนึ� งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ� งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็น

อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ      

นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

 ขอ้ 34 มติของที�ประชุมผูถ้ือหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

(2)   ในกรณีต่อไปนี�  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้น         

ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

ข.   การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค.   การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ        

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น           

โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  
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 ขอ้ 35 กิจการอื�นที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงวา่ในรอบปีที�ผ่านมากิจการของบริษทั

  ไดจ้ดัการไป 

 (2)    พิจารณาและอนุมติังบดุล 

 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

 (4)    เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 (5)    แต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

 (6)    กิจการอื�น ๆ   
 

คุณสมบัติของกรรมการ วธีิการเลือกตั�งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

 ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า � คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวน

กรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด    
  

 ขอ้ 16 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

 (1) ใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั� งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 
 

 ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 

  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหจ้บัสลากกัน

วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

  กรรมการผูอ้อกไปนั�นจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

 ขอ้ 21 ที�ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  

กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

เรื�องอื�น ๆ   
 

 ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี�  คณะกรรมการตอ้งจดัให้

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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 ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�  ใหผู้ถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 
  

(1) สํ าเนางบดุ ลและบัญ ชี กําไรขาดทุ นที� ผู ้สอบบัญ ชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

 ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 40 หา้มมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผล

กาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายใน � เดือน นับแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทั�งนี�ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

 ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของกาํไรสุทธิประจาํปี   

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน 
 

 ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกครั� งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชี

กาํไรขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกับบัญชีของบริษัท เพื�อชี� แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัที�ผูถ้ือหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุน้ครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

( แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน ) 

 

เขียนที�  

วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี�  

หุ้นสามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

 

ขอมอบฉันทะให ้

  1.     อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  2.    นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ 71 ปี อยูบ่า้นเลขที� 99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวทิ �� 

ตาํบล/แขวง คลองตนัเหนือ อาํเภอ/เขต วฒันา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10110 หรือ 

  3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู อาย ุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที� 8/13 ถนน เยน็อากาศ 

ตาํบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อาํเภอ/เขต สาทร จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10120 หรือ 

  4.    นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ 53 ปี อยูบ่า้นเลขที� 77/245 ถนน พญาไท 

ตาํบล/แขวง พญาไท อาํเภอ/เขต ราชเทว ี จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10400 หรือ 

  

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั� งที�  1/2563 ในวนัที�                  
1 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  เลขที� 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

   
ลงชื�อ  ผูม้อบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

 
หมายเหตุ ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้
 ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ติดอากร

แสตมป์  

��บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

( แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตวั ) 

 

เขียนที�  

วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี�  

หุ้นสามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  1.     อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  2.    นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ 71 ปี อยูบ่า้นเลขที� 99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวทิ 63 

ตาํบล/แขวง คลองตนัเหนือ อาํเภอ/เขต วฒันา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10110 หรือ 

  3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู อาย ุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที� 8/13 ถนน เยน็อากาศ 

ตาํบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อาํเภอ/เขต สาทร จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10120 หรือ 

  4.    นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ 53 ปี อยูบ่า้นเลขที� 77/245 ถนน พญาไท 

ตาํบล/แขวง พญาไท อาํเภอ/เขต ราชเทวี จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10400 หรือ 

 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั� งที�  1/2563 ในวนัที�                  

1 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  เลขที� 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  
 วาระที� 1 เรื�อง รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 

 (วาระนี� เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 

 วาระที� 2 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัเกี�ยวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที� 3 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

ติดอากร

แสตมป์  

��บาท 
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(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

 
ลงชื�อ  ผูม้อบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

   

ลงชื�อ  ผูรั้บมอบฉันทะ 

(  ) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ   

1. ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)        ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2563 ในวนัที� 1 กนัยายน 2563 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  เลขที� 99/20 หมู่ 4  ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที�จะพึง

เลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�น  

 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที�  เรื�อง  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง อายุ ที�อยู่ 

การมส่ีวนได้เสีย

พเิศษในวาระการ

ประชุมครั�งนี� 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท  
(ณ วันที� 10 สิงหาคม 2563) 

 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

71 
 

99 ซอยแจ่มจนัทร์  

ถนนสุขมุวทิ 63  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 

 

ไม่มี 

 

- 

 

2. ดร.โชตวิทิย์  ชยวฒันางกรู 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

72 
 

8/13 ถนนเยน็อากาศ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร 

กรุงเทพฯ ����� 

 

ไม่มี 

 

 

9,000,000 หุน้ 

คิดเป็น 0.08% 

  
 

 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 

 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

- ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

53 
 

77/245 ถนนพญาไท  

แขวงพญาไท  

เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

 

ไม่มี 

 

 

800,000 หุน้ 

คิดเป็น 0.01% 
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1. การลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื�นหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม

ก่อนเวลาประชุมได้ตั� งแต่เวลา 9.00 น. ในวนัที�  1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที�  99/20 หมู่ 4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลกัฐานที�ผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2563 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือ

สร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร ทั�งนี�  สามารถดูแผนที�แสดงสถานที�จดัประชุมที�แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี�  ตามสิ� งที�ส่งมาด้วย

ลาํดบัที� 8    
 

2.  หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

 1. บุคคลธรรมดา 

 1.1   กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

 –  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

 –  หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ�ง) ตามแบบที�บริษทัจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

– สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ

และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

2. นิติบุคคล 

– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ� ง) ตามแบบที�บริษทัจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม              

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

– สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ� งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และประทับตรา       

(ถา้มี) พร้อมทั�งแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ            

ผูล้งนาม 

– สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

–  ให้คสัโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะ   

แบบ ค. ซึ� งผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com  

– หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

– หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 

ทั�งนี�  เอกสารที�มิไดมี้ต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนนิติ

บุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน � แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ตามแบบที�กาํหนด  

ไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�องกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี�  
  

 แบบ ก. เป็นแบบทั�วไปซึ� งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
 

 ผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี�  

 1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท         

คนใดคนหนึ� ง ตามสิ� งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 โดยให้ระบุชื�อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที�ผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 

ตามที�บริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และ

ส่งมาที�: 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

เลขที� 99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั�น 34  

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

 ทั�งนี�  ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ    

ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่

เป็น Custodian ที�ผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตั�งใหเ้ป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 ประธานที�ประชุมจะชี�แจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหที้�ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี�    

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนที�ไดรั้บ               

ณ ตอนลงทะเบียน 

       2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื�อให้

เจา้หนา้ที�รับไปนบัคะแนน 

3. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เท่านั�น โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เข้าร่วมประชุม 

และถือวา่คะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ 
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การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2563 

86 

 

มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี� 

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            

ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

2. กรณีอื�นๆ ซึ� งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไปตามที�กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันั�นกาํหนด โดยประธานในที�ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 
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87 

 

แผนที�แสดงสถานที�จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2563 

ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที� 99/20 หมู่ 4 

 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 

 

 
 




