
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
 

 

 

วันองัคารที� 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. 

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

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 7.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 



 

 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

ของผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูที้�มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและ

แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-��) ดงันี�  

1.  บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน       

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 ทั�งนี�  โดย

มีขอ้มูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 และ 9 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 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  

1-1.5 เมตร ในจุดต่างๆ เช่นจุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในส่วนการจัดที�นั�งในห้องประชุมซึ�งมีจํานวน

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

ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั�งตามหมายเลขดงักล่าว เพื�อ

ประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ�น เมื�อที�นั�งเต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือ  ผู้ถือหุ้นที�มา

ประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 

4.  บริษัทขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            

ประจาํปี 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.  บริษัทงดบริการอาหารและเครื�องดื�มใดๆ ในบริเวณสถานที�จัดประชุม รวมทั�งงดแจกรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม        

ในวันประชุม เพื�อลดการสัมผสัสิ� งของร่วมกับผู ้อื�น ซึ� งอาจเสี� ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019         

(COVID-19) 

เนื�องจากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมหรือมาพร้อมกนัเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี�   

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

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

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผ่านช่องทางดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

 

      

                ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

                   12 มิถุนายน 2563  



สารบัญ 
  หนา หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1 เอกสารแนบหนังสือเชญิประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2563  สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 1   : สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 8 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 2   : ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการ                                             แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 18 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 3   : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 23 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 4   : รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 26 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 5   : ขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งในป 2563 27 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 6   :  ขอบังคับของบรษิัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 30 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 7   : หนังสือมอบฉันทะ 33 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 8   : รายละเอียดกรรมการอสิระ ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ                                 ใหเปนผูรบัมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 38 สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 9  : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม วธิีการมอบฉันทะ                              และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 39 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่10 : แบบฟอรมขอรบัรายงานประจําป 2562 42 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่11 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  44 
  

















สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลาและสถานที�   ประชุมเมื�อว ันที�  26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั� น  2 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั�น                  

เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 

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

กล่าวแนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อที�ประชุม ซึ� งมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 37 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 9,613,521,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8919 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมดของบริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 13 ราย จาํนวน 47,105,900 หุ้น และมอบฉันทะ 24 ราย จาํนวน 9,566,415,621 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจง้ต่อที�ประชุมว่าบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน    

เขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ     

จึงกล่าวเปิดการประชุม และไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม 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 / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี� ยง /             

ป ระ ธ าน ก รรม ก ารพัฒ น าเพื� อ ค วาม ย ั�งยื น  / ก รรม ก าร กํากับ ดู แ ล กิ จก าร /                           

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7. นายธีระชยั พงศพ์นางาม   กรรมการ  
  

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม   ผุช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

4. นายสุชล รัชยา    ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

5. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร   เลขานุการบริษทั 
 

ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

2. นางสาวดนยา จิรวฒิุพจน์ 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม นายสินมหัต สุขจิตต์ ผูรั้บมอบอาํนาจจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อาสาสมคัร

เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม ประธานฯ      

จึงเชิญผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชี�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียง
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ลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซึ� งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระและเรื� องต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�เข้าร่วม             

การประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี�   
 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนที�ไดรั้บ         

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผู ้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือ              

เพื�อให้เจา้หนา้ที�รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั�น 

โดยจะนําคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่า

คะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผู ้ถือหุ้นที�ท ําหนังสือมอบฉันทะให้ผู ้อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ             

ท่านผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้น

ระบบเพื�อการลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง พร้อมสดัส่วนเมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติ

ในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้ยกมือ        

และแถลงต่อที�ประชุมว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมแนะนาํตวัโดยแจง้ชื�อและนามสกุล แลว้จึงเสนอความเห็น       

หรือคาํถาม 
 

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าหลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ บริษทัขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืน    

เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและไดแ้จง้ว่าตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า   

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 โดยแจง้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระ          

การประชุมและการส่งคาํถามไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัตั�งแต่วนัที�  27 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื� องเพื�อบรรจ ุ        

เป็นวาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  
 

เลขานุการบริษทัยงัได้แจง้ต่อที�ประชุมวา่กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วน

ได้เสีย คือวาระที� 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และวาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2562 ซึ�งเจา้หนา้ที�ไดด้าํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 
 

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื�องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดาํเนินการประชุม    

ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี�  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561  
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 

2561 ซึ� งได้แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกครั� งพร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 ตั�งแต่วนัที� 22 มีนาคม 2562  ซึ� งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว  เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม        

ผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญั      

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  
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มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2561 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2561 ซึ� งได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ

สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้ผู ้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้คุณวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร             

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  ของบริษทัให้ที�ประชุมทราบ 
 

 คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  ของบริษทั ให้ที�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

• Mobile Business บริษทัได้ยกเลิกธุรกิจการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ในปี 2561 และปรับเปลี�ยนธุรกิจมาให้บริการใน

รูปแบบดิจิตอลในโครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ซึ� งเป็นวิทยสืุ�อสารในระบบดิจิตอลที�ให้บริการ

ร่วมกบั กสท. ปัจจุบนับริษทัได้มีการติดตั�งเครือข่ายไปแลว้กว่า 800 สถานี ครอบคลุมพื�นที�ทั�วประเทศ ลูกคา้เป้าหมาย

ส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ โดยโครงการแรกคาดว่าจะเริ�มให้บริการกบักระทรวงมหาดไทย ในโครงการสร้างการรับรู้สู่

ชุมชนผา่นหอกระจายข่าว ซึ�งไดรั้บการอนุมติังบประมาณแลว้ โดยคาดว่าจะเริ�มให้บริการในเดือนตุลาคม 2562 นอกจากนี�  

บริษัทยงัมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื�นๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน.ภาคใต้ กรมอุทยานแห่งชาติ         

กลุ่มธุรกิจเดินเรือเพื�อการโดยสาร (ภาคใต้) การนิคมแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง (ผู ้ใหญ่บ้าน) การไฟฟ้า              

ส่วนภูมิภาค และอื�นๆ คาดการณ์ลูกคา้เป้าหมายถึงปี 2564 จะมีประมาณ 200,000 ราย โดยบริษทัจะมีรายได้ประจาํจาก     

ค่า Air time  

• Non-Mobile Business มีการต่อยอดธุรกิจโดยมีการทํา Application “TRiPPointz” สําหรับจัดทริปท่องเที� ยวใน     

ประเทศไทย ซึ� งดาํเนินการร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย โดยเป็นตน้แบบในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในจงัหวดั

เมืองรองของประเทศไทย ส่วนธุรกิจด้านกีฬา มีการรับจ้างถ่ายทอดสดรายการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลลีก         

ดิวิชั�น 1 รวมทั� งฟุตบอลเอฟเอคพัและลีกคพั ซึ� งมีรายได้ประจาํประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี และมีรายได้จากการจดั

กิจกรรมดา้นกีฬาให้กบับริษทัต่างๆ ล่าสุดไดมี้การทาํสญัญาให้บริการทดสอบระบบ VAR หรือ Video Assistant Referee กบั

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นระบบการตดัสินโดยใช้ภาพรีเพลย ์เพื�อช่วยกรรมการผูต้ดัสินในสนาม

ให้สามารถยอ้นกลบัไปดูเหตุการณ์เพื�อการตดัสินใจที�ชดัเจนขึ�น  

 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
  

กลุ่มบริษัทสามารถได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการดําเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ        

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

รายละเอียดในรายงานประจาํปี 
 

รางวลัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2561 ดงันี�  

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2561 ในระดบัดีเลิศ และติดอนัดบั Top Quartile 

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

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในระดบัดีเยี�ยม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม       

ผูล้งทุนไทย 
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ความคืบหนา้ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

• บริษทัไดส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื�อ

เขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนา

จากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ  

• บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัและกระบวนการทาํงานที�

เกี�ยวข้อง เพื�อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition: CAC) 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี�  
 

คุณกลัยา ผกากรอง 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

บริษทัมีการพิจารณานาํกลยทุธ์ของตลาดทุนมาใชเ้ป็นช่องทางในการจดัหาเงินทุนของบริษทัอยา่งไร 

คุณวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

บริษทัได้ใช้กลยทุธ์ในการจดัหาเงินทุนตามสถานะการณ์ทางการเงินปัจจุปันของบริษทั โดยได้มีการ

เจรจากับธนาคารเพื�อให้ได้เงินกู้ระยะยาวตามโครงสร้างรายได้ และคาดว่าในปี 2563 บริษัทจะมี                      

ผลประกอบการที�ดีขึ�นจากโครงการ DTRS ที�จะเริ�มดาํเนินการในเดือนตุลาคม 2562 ซึ� งจะทาํให้บริษทัมี

โอกาสในการจดัหาเงินทุนจากทางเลือกอื�นเพิ�มขึ�น 

คุณกลัยา ผกากรอง 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

บริษทัคาดวา่จะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเมื�อใด 

คุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อเสนอให้ที�ประชุม

คณะกรรมการพิจารณา และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวปฏิบติัและกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสม    

โดยคาดวา่จะใชเ้วลาอีกระยะหนึ�งจึงจะเขา้ร่วมโครงการ 
 

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

รายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2561 ให้ที�ประชุมรับทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที�ประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน 

และรายงานประจาํปี 2561 แลว้ 

 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561     
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 ให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานต่อที�ประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษัท            

ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน    

และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอตามที�ปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน

ประจาํปี 2561 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  โดย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมอยูที่� 743 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 590 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.3 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา เป็นผลมาจาก

การยกเลิกการทาํตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�ทั� งหมด และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ทาํให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 1,597         

ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 328 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2561  
 

 ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของ

บริษทัหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว   

จะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

 อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรที� เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที�เกิดขึ�นในบริษัทหรือ             

ในบริษัทย่อย ให้ขึ� นอยู่ก ับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก             

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ในปี 2561 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 1,597 ลา้นบาท คิดเป็น 0.19 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า        

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติ        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย              

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระที�เลือกตั�งตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�ครบกาํหนด

ออกตามวาระขออนุญาตออกจากที�ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ที�ประชุมพิจารณาวาระนี� ได้อยา่งเป็นอิสระ ต่อจากนั�น ประธานฯ ได้รายงาน        

ต่อที�ประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั� ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึ� งในปีนี�

มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  
 

 
 

 

 

 

 
 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์  : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นายธีระชยั พงศพ์นางาม  : กรรมการ 
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ทั�ง 3 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใช้เพื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์

และนายธีระชยั พงศพ์นางาม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และเห็นวา่นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุม

ว่าการลงมติในวาระนี� ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ� ง และอนุมติัแต่งตั�งนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�   
 

�)  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์        กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

2) นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,612,605,121 1,093,900 801,000 0 

ร้อยละ 99.9803 0.0114 0.0083 0.0000 
 

3) นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,450,021 0 50,000 0 

ร้อยละ 99.9995 0.0000 0.0005 0.0000 

หลงัจากนั�น กรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให ้ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 

2562 โดยไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561 ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญั   

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที�  27 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี� ยประชุม และเงินบาํเหน็จ โดยไม่มี       

สิทธิประโยชน์อื�น ซึ� งมีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 1,475,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของ

ธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา 
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แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�เขา้

ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�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�งยืนไม่ไดรั้บค่าเบี�ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า         

การลงมติในวาระนี� ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุม               

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
 

มติ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2562 ภายในวงเงิน      

ไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี� ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี� ยประชุมต่อครั� ง

สาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� ง

มาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,567,907,021 0 46,593,000 0 

ร้อยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

ดร. โชติวิทย์ ชยวฒันางกูรรายงานต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว            

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั เนื�องจาก

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ได้ทาํการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยตั�งแต่ปี 2543 สามารถให้คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน ์    

ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั�งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั นอกจากนี�  ยงัเป็นบริษทัที�ไดร้ับการยอมรับ

ทั�งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที�มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอย่างดี ทั� งนี�              

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559-2561 รวมระยะเวลา 3 ปี) 
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ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คนไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด

ผา่น QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  
 

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

ของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวน 2,500,000 บาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากปีก่อนเนื�องจากค่าสอบทานการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทั� งนี�  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย               

ในการเดินทาง 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผู้สอบบญัชี      

รับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติั       

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวน 2,500,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคบัของบริษัท 
  

ประธานฯ ไดเ้สนอให ้น.ส.บุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

น.ส.บุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที�ประชุมว่า บริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัให้

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 เรื� องการประชุม        

ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี�  
 

ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

หมวดที� 2 การออกหุ้น   

ข้อ  4.  หุ้ น ข อ งบ ริษัท เป็ น หุ้ น ส ามัญ มี มู ล ค่ าหุ้ น ล ะ               

สิบสตางค ์ซึ�งตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิดระบุ

ชื�อในใบหุ้น 

              หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผูถื้อหุ้นตามการ         

จดทะเบียนในทะเบียนผูถื้อหุ้น 

ข้อ  4. หุ้ น ข อ งบ ริษัท เป็ น หุ้ น ส ามัญ มี มู ล ค่ าหุ้ น ล ะ                

สิบสตางค ์ซึ�งตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิดระบุ

ชื�อผู้ถือ 

             หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผูถื้อหุ้นตามการ           

จดทะเบียนในทะเบียนผูถื้อหุ้น 

- 
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ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

หมวดที� � การโอนหุ้น   

ข้อ ��.  ภายในระยะเวลา  21 ว ัน  ก่อนวันนัดประชุม              

ผูถื้อหุ้นแต่ละครั� ง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่

และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ ��.  ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนันัดประชุมผู ้ถือหุ้น              

แต่ละครั� ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้     

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่

และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา ��) 

หมวดที� � คณะกรรมการ   

ขอ้ ��.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า         

7 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งห นึ� งของจําน วน

กรรมการทั� งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู ้มี คุณ สมบัติตามที�

กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ ��.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า        

5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งห นึ� งของจํานวน

กรรมการทั� งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู ้มี คุณ สมบัติตามที�

กฎหมายกาํหนด 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา �7) 

ขอ้ 20.  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น  

นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก            

ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด              

พ .ศ .2535 เข้ า เป็ น ก ร ร ม ก าร แ ท น ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ� งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�

เหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

              ม ติข องค ณ ะ กรรม ก ารต าม วรรค ห นึ� ง  ต้อ ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20.  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น 

นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บุคคล ซึ� งมี คุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตาม

ก ฎ ห ม า ย  เข้ า เป็ น ก รร ม ก ารแ ท น ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือนอ้ยกวา่สองเดือน  

              ม ติข อ งค ณ ะ กรรม ก ารต าม วรรค ห นึ� ง  ต้อ ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

              บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่น

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการ      

ที�ตนแทน 

พรบ. บริษัทมหาชน

จาํกดั (มาตรา 75) 

ข้อ ��.  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ            

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่น

ที�ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติห น้าที� ได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที�ไดใ้ห้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� ง                  

เป็นประธานในที�ประชุม  

              การวินิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

              กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน         

เว้นแต่กรรมการซึ� ง มีส่วนได้เสียในเรื� องใดไม่มีสิทธิ           

ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนี� นั� น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน       

ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ� นอีกเสียงหนึ� ง         

เป็นเสียงชี�ขาด 

ข้อ ��.  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ            

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่น

ที�ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที� ได้  ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที�ไดใ้ห้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� ง                    

เป็นประธานในที�ประชุม  

              การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

              กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน      

เว้นแต่กรรมการซึ� งมีส่วนได้เสียในเรื� องใดไม่มีสิทธิ           

ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนี� นั� น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน      

ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ� นอีกเสียงหนึ� ง          

เป็นเสียงชี�ขาด 

ประกาศคณ ะรักษ า

ความ ส งบแ ห่ งช าติ 

ฉบบัที� 74/2557  เรื� อง

การป ระชุ มผ่าน สื� อ     

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัที�เสนอแก้ไข กฎหมายอ้างองิ 

               การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการ

ประชุม ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื�อนไข ขั�นตอน และ

วธิีการที�กฎหมายกาํหนด 

ข้อ 25.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุม   

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่      

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื�อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื�นและกําห นด                 

วนัประชุมให้เร็วกวา่นั�นก็ได ้

ข้อ 25.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุม   

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่    

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื�อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื�นและกําห นด                 

วนัประชุมให้เร็วกวา่นั�นก็ได ้                                      

               ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั�งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัท

อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ใน

การนี�ผู้มีหน้าที�จัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือ

เชิญป ระชุม และเอกสารป ระกอบ การประชุมไว้เป็ น

หลกัฐาน โดยจะจัดเกบ็ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 

ประกาศคณ ะรักษ า

ความ ส งบแ ห่ งช าติ 

ฉบับที�  74/2557 เรื� อง

การป ระชุ มผ่าน สื� อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.���� และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� ��/���� เรื� องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที�เสนอ   

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ   
                

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื� องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�   และกล่าวปิดประชุม เวลา 9.35 น. 

 
        ประธานที�ประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 
           เลขานุการที�ประชุม 

           (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 
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1. ��$ �%�&��$  '����ก()& 
 

 

 ��$
 57 ��  

 ��������*+,,
	����	�'(�� ก���ก	��������	�	 ���	� / ��"#	�$ �	%��	������%	� /            
��"#	�ก���ก	����%	� / ��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$����  

 *�!�-�ก���ก����,!����������.� ก���ก	� 

  '(��)
���	�ก	�*� 	�+	 	ก&+"ก���ก	����%	,�"ก�	%�
&�	-��,��,��� 

  �������*/�������	ก��������.��*0�ก���ก�� 30 ก��	� 2546 

 ,��� �*/���*0�ก���ก�� 16 �� 3 $
2��  (4����� + ������ 31 #���	&� 2562) 

 �
) 
%'���ก��12ก(� ���66	-�� �	4	ก	���67�  &+"*	+�78	�-�9,�"ก	���67��%	���	��#���8	�-�9 

 ���ก����ก���	�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562  %��ก��-� ToPCATS �@����� 1 �%	���	��%�ก	�&�	)� 
2561  %��ก��-�����ก	����@� Ultra Wealth Group �@����� 4 
 �L	������	ก	�-�	
�@� (�-�.) 
2561  %��ก��-�������%	��"
�����
�	�ก	�&�	,�"ก	�*	+�79 (TepCot) �@����� 11   
          �L	������	ก	�ก	�&�	 �%	���	��%�ก	�&�	)�       
2561  %��ก��-����	ก	� �
ก	���	%�����ก���%	��"
����� (���.) �@����� 2        
          �L	�����+N�-*�O����%	�8	�-�9        
2560  %��ก��-� CMA - GMS International Program Capital Market Academy 
2560  �L	���*�O�	&�	�&�
���	����&9$7��#@�ก�  (Academy of  Business  Creativity : ABC) �@����� 6 
          �%	���	��8����@� 
2558  %��ก��-�������%	��"
�����
�	����	ก	�*����	� (�*�.) �@����� 6                     

�L	������	ก	�*����	� 
2558                 %��ก��-���ก���%	��"
�����
�	�ก	�*�O�	#@�ก� �@-�	%ก���,�"ก	����@� (�#�.) �@����� 2 
                         �L	������	ก	�#@�ก� ,�"�@-�	%ก��� 
2556 - 2557    %��ก��-���ก���%	�ก	�@-�#����	��ก&����"
����� (��.) �@�����  5                     

���	��ก	�@-�#����	�ก	��ก&�����	��ก�	�8	��ก&��� 
2556                 %��ก��-�������%	��"
������	$'���@����� 2 `
&�	������2��"%��	���	��ก$�4	#�ก	��	ก��a��-��

��	��ก�	� ก.*. ��	��ก�	�&+"ก���ก	�*�O�	ก	�$8�baก� ,�"���&�,%��7	-� ก�"����ก	�
-�	���"$�8,�"�L	�����+N�-���%	�#@�ก� 88����9,%�� @c	��ก�+9�%	���	�� 

2554 - 2555     %��ก��-�������%	�ก�"���ก	�@-�#����"
����� (�..�.) �@����� 15                                     
���	��ก	�@-�#��� ��	��ก�	�8	�@-�#���            

2553 - 2554     %��ก��-�������%	��"
����� �@����� 11 �L	������	ก	�-�	
�@� (�-�.)         
2551- 2552       ���66	��-� %��ก��-��d��ก���	7�	+	 �ก�e	&��a����$�ก7� (���.)  �@�� 21                                    

���	���d��ก���	7�	+	 �ก� 
2543                  %��ก��-� Strategic Planning & Implementation,  
                            University of Michigan Business School ��"$�8���&`��9 
2528                        %��ก��-� Management Program ��"$�8���กhb   

 ���ก����ก���ก�� ���ก����ก���	��,�ก�����������'��3�	��ก���ก��	�'(����$ (IOD) 
2547                 %��ก��-� Director Accreditation Program (DAP)    

 � �����$ ��9 
�	�ก	���67� ก	�$��� ,�"���%	�#@�ก�  



�����������	
����	
����� 2 

 

 ���������	
����������	ก��������������������������ก���ก�� ���ก���ก������	ก�������ก��� ��! 
 

19 
 

 ��$ �%�&��$  '����ก()& (���) 

 

 

 

                                                                                                                                   

 *�!�	ก��)&������  

 *.. 2559 - �k  @��� ��"#	�$ �	%��	������%	� /��"#	�ก���ก	����%	� / 
��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$����    

�� . �	�	�L 
� �-�� 

 2546 - �k  @��� ก���ก	� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2546 -  #.&. 2558 ��"#	�$ �	%��	������%	� /��"#	�ก���ก	����%	�   �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2548 -  #.&. 2558 ��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$���� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 *.. 2559 - �k  @��� ��"#	��	#@�ก�  Digital �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 *.&. 2557 - �k  @��� ��กb	ก	���"#	��	#@�ก�  Call Center �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 �k  @��� ��กb	ก	���"#	��	#@�ก�  Utilities and Transportation 

,�" Technology Related Services 
�� . �	�	�L&��9��$�7��� 

 2556 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	�*�O�	$*2��&�	����2� �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 2547 - �k  @��� ก���ก	������	��ก	����%	�&�	�$���� �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 2543 - �k  @��� ก���ก	���� �
ก	�m%6�                                                                                        �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 2536 - �k  @��� ก���ก	� /ก���ก	����%	�                                                                                �� . �	�	�L&��9��$�7��� 
 *.&. 2559  -  �k  @��� ��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$����                                                                   �� . �	�	�L$��&�� 
 2543 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	����%	�  / ��"#	�$ �	%��	������%	�                                                  �� . �	�	�L$��&�� 
 2543 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	����%	�  / ��"#	�$ �	%��	������%	�                                                  �� . �	�	�L$��&�� 
 2539 - �k  @��� ก���ก	�   �� . �	�	�L$��&�� 
 *.&. 2559  - �k  @��� ก���ก	����%	� �� . �������� &��,�&�9 
 2556 - �k  @��� ก���ก	�/ ��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$����                                                  �� . �������� &��,�&�9 
 2556 - *.&. 2559 ��"#	�ก���ก	����%	�                                                                                    �� . �������� &��,�&�9 
 2536 - �k  @��� ก���ก	�    � ก. ��)���กb+9 ���$-��9$�7���,�� ̀ n�
�o� ,�"���b��m�ก�@�� 
 �k  @��� ก���ก	� ���b���� ,�"���b�����$ก���4���4���� . �	�	�L 
� �-�� 
 2543 - 2556                                                                     ก���ก	� �� . �������� &��,�&�9 
 *�! ��'ก������*�!�
�             ก	���"7@�&+"ก���ก	����b��                         6/6   &��o�            

 (4����� + ������ 31 #���	&� 2562) ก	���"7@�&+"ก���ก	����%	�                     10/11  &��o�   
ก	���"7@�&+"ก���ก	����%	�&�	�$����       3/3    &��o�   

 ก����� ��� ������*�!:$��&���	�'(�� $�p��������
�,�,�"*� 	�+	ก�	%�
�`�	  ��8�	� ก�@�#9 ,�"`&�����	�ก	����%	��	�,�"
%��กก	�m�ก	�
�	$���#@�ก� 4�����b��,�"���b����  �
%	#@�ก� m%��q m%�ก�����b��,�"        
���b���� 
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2. ��. :��' '�$& �$ �%���ก�� 
 

  

 ��$
 72 ��  
 ��������*+,,
	����	�'(�� ก���ก	�����" / ��"#	�ก���ก	�-�� ��� /                 

��"#	�ก���ก	�ก�	ก��
�,�ก� ก	� / ก���ก	����%	,�"ก�	%�

&�	-��,�� 

 *�!�-�ก���ก����,!����������.� ก���ก	�����" 
  '(��)
���	�ก	�*� 	�+	 	ก&+"ก���ก	����%	,�"ก�	%�
&�	-��,��,��� 
  �������*/�������	ก��������.��*0�ก���ก�� 30 ก��	� 2546 
 ,��� �*/���*0�ก���ก�� 16 �� 3 $
2��  (4����� + ������ 31 #���	&� 2562) 
  %	ก)
����ก	�$�2�ก-�o�ก���$4�	
�	��-�	,%�����ก�	�"%�(��  "
�	��-�	,%������$�p�$��	 19 �� 3 $
2�� 
 �
) 
%'���ก��12ก(�  - ���66	$�ก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota  ��"$�8�%��a�$���ก	             
   - ���66	`� M.S. Electrical Engineering University of Minnesota  ��"$�8�%��a�$���ก	 
  - ���66	-�� ��8�ก���8	�-�9($ก��-�������
��%�(��)  @c	��ก�+9�%	���	�� 
 ���ก����ก���	�� 2562 %��ก��-�&�	����2�4��#@�ก� @&
� ���� :  ���m%�)� - m7�m%�$�p� ���b�� ��	��ก�	� ���	  �	ก�
 
 ���ก����ก���ก�� ���ก����ก���	��,�ก�����������'��3�	��ก���ก��	�'(����$ (IOD) 
  2547  %��ก��-� Director Accreditation Program (DAP)    
 � �����$ ��9 
�	���8�ก��� ���%	�#@�ก�  ,�"ก	�$��� 
 *�!�	ก��)&������  

 2552 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	�-�� ��� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2546 - 2552 ก���ก	�-�� ��� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2546 - �k  @��� ก���ก	�����" �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2551 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	�ก�	ก��
�,�ก� ก	� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2548 - �k  @��� ก���ก	����%	,�"ก�	%�
&�	-��,�� �� . �	�	�L 
� �-�� 
 2548 - �k  @��� ก���ก	� � ก. ก������- 
 2548 - �k  @��� ก���ก	� � ก. ��)���)�'� 
 2545 - �k  @��� ��"#	�ก���ก	� � ก. ก�@�$�*$'��9$�sก'9 
 *�! ��'ก������*�!�
���*/ 2562                        ก	���"7@�&+"ก���ก	����b��                                             6/6  &��o�              
 (4����� + ������ 31 #���	&� 2562) ก	���"7@�&+"ก���ก	�ก�	ก��
�,�ก� ก	�                            2/2  &��o�   
  ก	���"7@�&+"ก���ก	�-�� ���                                       4/4  &��o�   
  ก	���"7@�&�"ก���ก	����%	,�"ก�	%�
&�	-��,��       3/3  &��o�   
 ก����� ��� ������*�!:$��&���	�'(�� $�p��������
�,�,�"*� 	�+	ก�	%�
�`�	  ��8�	� ก�@�#9 ,�"`&�����	�ก	����%	��	�,�"

%��กก	�m�ก	�
�	$���#@�ก� 4�����b��,�"���b����  �
%	#@�ก� m%��q m%�ก�����b��,�"���b���� 
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������ก��3���
����	�'(�� �����3 �','��� ,��ก�� (�����)  ���>���������	ก���������� )  ���� 23 ����� 2563 
 

>�������	ก���������� ,��� ��
�� * �'��*0� %����
������'�B'��ก��$���.���� 

1.  �	��O�97� ��)���กb+9 23,343,000 %@�� 0.21% 

2.  
�.`7-����9 7��O�	�ก��   9,000,000  %@�� 0.08% 
���$���
          *  ������ �	���%@��4��&������ ,�"�@-������)������@��-�e	�" 

 
 

������ก���������������ก���ก������>��	�'�����	�'(��,��!�	$� ��!	�'(��/ก',ก������ 
 

>�������	ก���������� 

	�'(��,��!�	$� 

	�'(��/ก',ก������ 

(��������	�'(��

,��!�	$�) 

ก�������

����������

	�'(��/ก',ก��

�������������

�ก�$ ������ก�	

B
�ก',���

	�'(�� 

,��� � *�!�-�ก���ก�� 

1. �	��O�97� ��)���กb+9  4 1. �� . �	�	�L&��9��$�7��� 30 ,%��* )���� 

  
-  ก���ก	� / ก���ก	����%	� / ก���ก	���� �
ก	�m%6� /         

ก���ก	������	��ก	����%	�&�	�$���� / 
  

  ��"#	�ก���ก	�*�O�	$*2��&�	����2� /   

  
��กb	ก	���"#	��	#@�ก�  Call Center /                       
��กb	ก	���"#	��	#@�ก�  Utilities and Transportation 

  

  ,�" Technology Related Services /     
  ��"#	��	#@�ก�  Digital   
  2. �� . �	�	�L$��&��   
  -  ก���ก	� / ��"#	�ก���ก	����%	� /    
  ��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$����   

  3. �� . �������� &��$�&�9   
  -   ก���ก	� / ก���ก	����%	� /    

  
��"#	�ก���ก	����%	�&�	�$���� 

4.  �� .  �	�	�L $���$�7��� ̀ '��7����9 
-  ก���ก	� / ก���ก	����%	�  

  

2. 
�.`7-����9 7��O�	�ก�� - - 3 ,%�� )���� 

%�	$%-@     * ����m%6�$�p����b�����$ก���4���4�����b�� �	�"$��
-	�-	�	����,�
�m�%��	L�
)� 
 

 

 
 

 



�����������	
����	
����� 2 

 

 ���������	
����������	ก��������������������������ก���ก�� ���ก���ก������	ก�������ก��� ��! 
 

22 
 

������ก���������������ก���ก������>��	�'�����	�'(��/ก',ก��������������	�'(��,��!�	$� 
 

1. ��$ �%�&��$  '����ก()&  
 

�����	 	�'(�� �����	 	�'(�� 

1. � ก. �	�	�L `��	 $'��9���$'�     16. � ก. �	�	�L �-��	��9   
2. � ก. �	�	�L 
� �-�� ��$
� 17. � ก. ,&�`�$
� ,��9 ��	uuv& $'��9���   
3. � ก. '�$&��$�$7� 18. � ก. ก����- $*	$���9 ,*���9   
4. � ก. )�-����9-   19. � ก. ,&�`�$
� �	�	�L   
5. � ก. $�s�$-��9$��$����9 ��� 20. � ก. &��,�&-���-���   
6. � ก. )�-`��	 *���                                  21. � ก. )�$��
$�s�   
7. � ก. �	�����9- $�$���7��� 22. � ก. ��	�9�$���9,��9   
8. � ก. '����,�'$'s� 23. � ก. �	�	�L ���$-��9 `n�
�o�   
9. � ก. )�$���$-7��� 24. � ก. �	�	�L $�
�$�&   

10. � ก.  �	�	�L &��$�&   25. � ก. *��9���$�s� 
11. � ก. �	�	�L���
,��
9 $'��9���$'�   26. � ก. ��)���กb+9 ���$-��9$�7���,�� `n�
�o�   
12. � ก. �	�	�L��8�ก���   27. � ก. �	�	�L �-��	��9 ($����	�9) 
13. � ก. �	�	�L&�������$&7��� $'��9���   28. � ก. �	�	�L ก��� $�s�$���9 � 
14. � ก. �	�	�L ���`u$�-   29. � ก. $�� ,�� $� $�$7� 
15. � ก. �	�	�L $�s
$�s&   30. � ก. '�$&�����`u 

 

 

2. ��.:��' '�$& �$ �%���ก�� 
 

�����	 	�'(�� *�!�-�ก',ก�� �������� 

1. � ก. ก������- ���&�	�@�`e&���`e& ก���ก	� 
2. � ก. ��)���)�'� ���ก	�$�&`�`�� ก���ก	� 
3. � ก. ก�@�$�*$'��9$�sก'9 ���ก	� ��"#	�ก���ก	� 
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      คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ตามที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเขมกวาขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังน้ี  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ  กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว           ไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย    ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับ             การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวนัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบรษัิท บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ         ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา               2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง              เปนกรรมการ 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ     ของบริษัท 8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท       
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    ในวาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดมีการเสนอช่ือกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คือ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูรโดยกรรมการทานดังกลาว     มคุีณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด  และมิไดมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้       ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร 1. การถือหุนในบรษิัท  (23 มีนาคม 2563) - จํานวนหุน - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  9,000,000 0.08% 2.    ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ไมเปน  3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบัการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย ไมเปน  4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษัิท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอสิระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ   ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรบัความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสนิทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่ เกิด ข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสมัพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

ไมมี  

5.    ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการ      มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ  ไมเปน  
6.    ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  ไมเปน 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไมเปน  
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ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร 8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ไมเปน  9.    ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  ไมมี   ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกูร มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ     ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดังนี้  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตรวจสอบ ดร. โชติวิทย ชยวัฒนางกรู 1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไมเปน 2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบรษัิทจดทะเบียน ไมเปน 3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทศิเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มี 4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได  มี               
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 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา           กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ  คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2562 ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจายจริงในป 2562 รวม 1,536,712 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ลําดับ กรรมการ 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ (บาท) บริษัท 

บริษัทยอย รวมทั้งส้ิน คาเบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ  กรรมการ บริษัท  กรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการ สรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมคาเบ้ียประชุม รวมคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  1 นายปยะพันธ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 180,000  60,000   -                    -    240,000         100,000         340,000                     -         340,000  2 ดร. โชติวิทย  ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ  90,000  120,000        40,000           45,000        295,000           50,000        345,000                    -         345,000  3 นายคันธิศ  อรัณยกานนท กรรมการอิสระ 90,000  60,000        30,000           60,000         240,000           50,000         290,000                     -          290,000  4 นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ กรรมการ  90,000   -    -    -          90,000           50,000         140,000                    -          140,000  5 นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ กรรมการ 90,000   -       -    -           90,000           50,000         140,000                    -          140,000  6 นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ กรรมการ 90,000   -          30,000           45,000         165,000           50,000         215,000                        -          215,000  
7 นายธีระชัย พงศพนางาม(1) กรรมการ 60,000   -    -   -    60,000             6,712           66,712                        -            66,712  

Grand Total 690,000 240,000 100,000 150,000 1,180,000 356,712 1,536,712 - 1,536,712 หมายเหตุ  (1) ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยระหวางดํารงตําแหนงมีการประชุม 4 ครั้ง                   
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1) ชื่อ - สกุล : นายวิชาติ โลเกศกระวี 
 

 อาย ุ : 52 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 4451  วันที่ข้ึนทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต : 1 ตุลาคม 2537  ตําแหนงปจจุบัน : หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ระยะเวลาการทํางาน : เมษายน 2534 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประสบการณทํางาน : มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป และดํารงตําแหนงเปนหุนสวนของสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 18 ป คุณวิชาติเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวน และกลุมเคมี ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจใหบริการ      เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย        และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบรษิัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):   เคย ระยะเวลา  ......... ป  ไมเคย  สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ:   ม ี จํานวน .................. หุน  ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกบับริษทั/ บรษิทัยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบตัิหนาท่ีไดอยางอิสระ:   ม ี     ไมม ี เบอรโทรศัพทและอีเมลที่สามารถตดิตอได  อีเมล : Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com  โทรศัพท : 0-2264-9090  โทรสาร : 0-2264-0789-90  
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2) ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย เลิศวทิยวรเทพ 
 

 อายุ : 51 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 4377  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต : 1 เมษายน 2537  ตําแหนงปจจุบัน : หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ระยะเวลาการทํางาน : ธันวาคม 2533 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประสบการณทํางาน : มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป  รวมถึง               มีประสบการณในการทํางานในตางประเทศที่สํานักงาน อีวาย San Jose เปนเวลา 18 เดือน และดํารงตําแหนงเปนหุนสวนสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 18 ป  คุณกมลทิพยเปน        ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุมช้ินสวนอิเล็คโทรนิค กลุมเคมีภัณฑ กลุมอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวน และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจ จัดจําหนาย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธุรกิจบริการ      เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย   และตลาดห ลักทรัพยแหงประเท ศไทย ไมมีความสัมพันธหรือค วามขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):   เคย ระยะเวลา  2 ป  ไมเคย   (ป 2555 - 2556)    สัดสวนการถือหุนในบรษิัทฯ:   มี จํานวน .................. หุน  ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางอิสระ:   มี     ไมม ี เบอรโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล : Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com  โทรศัพท : 0-2264-9090  โทรสาร : 0-2264-0789-90   
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 3) ชื่อ - สกุล : นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ    อายุ : 48 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 4799  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต : 1 เมษายน 2539  ตําแหนงปจจุบัน : หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ระยะเวลาการทํางาน : มิถุนายน 2536 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประสบการณทํางาน : มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 27 ป และดํารงตําแหนง เปนหุนสวนของสํานักงานฯ  เปนเวลาประมาณ 8 ป คุณสรินดา เปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก  มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการผลิต      กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมชิ้นสวนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจกอสราง และ ธุรกิจบริการ    เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชน           กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):   เคย ระยะเวลา  4 ป  ไมเคย   (ป 2559 - 2562)    สัดสวนการถือหุนในบรษิัทฯ:   ม ี จํานวน .................. หุน  ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บรษิัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางอิสระ:   ม ี     ไมม ี เบอรโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com  โทรศัพท : 0-2264-9090  โทรสาร : 0-2264-0789-90 
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 การประชุมผูถือหุน  ขอ 31.   คณะกรรมการตองจัดใหมกีารประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามญัประจําปภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท   การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร   ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการตองจัดใหมี         การประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุนนั้น   ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันที่คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม     ผูถือหุน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย     อันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวน  ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 33 นั้น ผูถือหุนตามวรรคสี่จะตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท   ขอ 32 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่   วัน เวลา        ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพมิพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน   ขอ 33 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม   ในกรณทีี่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ      นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม   ขอ 34 มตขิองที่ประชุมผูถอืหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด (2)   ในกรณีตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน         ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก.   การขายหรอืโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น ข.   การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ค.   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ        การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น           โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 
 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชุมผูถือหุน 

31  

  ขอ 35 กิจการอื่นที่ประชมุสามัญประจําปพึงกระทํามดีังนี ้(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัท  ไดจัดการไป  (2)    พิจารณาและอนุมัติงบดุล  (3)    พิจารณาจัดสรรเงินกําไร  (4)    เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  (5)    แตงตั้งผูสอบบัญชี  (6)    กิจการอื่น ๆ    คุณสมบัติของกรรมการ วิธกีารเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ   ขอ 15 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด       ขอ 16 ใหที่ประชมุผูถอืหุนเลอืกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  (1) ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง  (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด   ขอ 17 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง   กรรมการผูออกไปนั้นจะไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   ขอ 21 ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  ก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เรื่องอื่น ๆ     ขอ 38 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน     
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  ขอ 39 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป   (1) สํ าเนางบดุ ลและบั ญชี กํ าไรขาดทุ นที่ ผู สอบบั ญ ชี ตรวจสอบ แล ว พรอมกั บรายงานการ ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  (2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ  ขอ 40 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล   เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน   คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป   การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย   ขอ 41 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   ขอ 44 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย      
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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� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัที�                  
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  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� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัที�                   

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 2 เรื�อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี ���� 

 (วาระนี� เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที� 3 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

   

ติดอากร

แสตมป์  

��บาท 
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 วาระที� 4 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ���� 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   การแตง่ตั�งกรรมการทั�งชุด 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   การแตง่ตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  1) ชื�อกรรมการ นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ์ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  2) ชื�อกรรมการ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

 

 วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี ���� 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี ���� 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

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

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

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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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. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั� งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท สามารถ ดิจติอล จํากดั (มหาชน)                                            

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามญั ประจาํปี  2563 ในวนัที� 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั� น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที�  99/20 หมู่ 4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที�จะพึงเลื�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 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ (ต่อ) 

 ชื�อกรรมการ  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8  รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

38  

   รายช่ือกรรมการ ตําแหนง อาย ุ ที่อยู การมีสวนไดเสยีพเิศษในวาระการประชุมครั้งน้ี สัดสวนการ ถือหุนในบริษัท  (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)  1. นายปยะพนัธ จัมปาสุต   
 - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ  - กรรมการตรวจสอบ   

 71  99 ซอยแจมจันทร  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
 ไมม ี  - 

 2. ดร.โชติวิทย  ชยวัฒนางกูร   
 - กรรมการอสิระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 72  8/13 ถนนเยน็อากาศ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 วาระที่ 5  9,000,000 หุน คิดเปน 0.08%    

 3. นายคันธศิ อรัณยกานนท    
 - กรรมการอสิระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกํากับดูแลกิจการ  - ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 53  77/245 ถนนพญาไท  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 ไมม ี  800,000 หุน คิดเปน 0.01%  
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 1. การลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาประชุมไดตั้งแตเวลา 7.30 น. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่ 99/20 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท และไมมีลักษณะกีดกันหรือสรางภาระใหแกผูถือหุนเกินสมควร ทั้งนี้  สามารถดูแผนที่แสดงสถานที่ จัดประชุมที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  ตาม                           สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11     2.  หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม   1. บุคคลธรรมดา  1.1   กรณีผูถือหุนมาดวยตนเอง    บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ    หนังสือเดินทาง (กรณเีปนชาวตางประเทศ)  1.2 กรณีมอบฉันทะ 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมโดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  2. นิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม              โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา       (ถามี) พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการ            ผูลงนาม 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
  ใหคัสโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ค. ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทที่ www.samartdigital.com  
 หนังสือยืนยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 
 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ ให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล  
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  3.  วิธีการมอบฉันทะ บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถือหุนแตละราย ตามแบบที่กําหนด  ไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้    แบบ ก. เปนแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน  แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน   ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้  1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท         คนใดคนหนึ่ง ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพยีงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว และสงมาที:่ สวนงานเลขานุการบริษัท บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  เลขที่ 99/2 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และ    ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศแตงตั้งใหเปนผูรับฝาก และดูแลหุน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน  วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้   1. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่ไดรับ               ณ ตอนลงทะเบียน        2. หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ   
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   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 1.  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน            ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 2. กรณอีื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
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  แบบฟอรมขอรับรายงานประจาํป 2562  เรียน   ทานผูถือหุน  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทานทราบวาในกรณีที่ทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2562 ของบริษัทที่เปนรูปเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงค โดยกรอกแบบฟอรมดานลาง และสงกลับมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 02-502-6361 หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com หรือทางไปรษณีย เพื่อที่บริษัทจะไดจัดสงรายงานประจําปใหทานตอไป  ช่ือผูถือหุน  ที่อยู      โทรศัพท                  
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     กรุณาสง  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) หนวยงานเลขานุการบริษัท เลขท่ี 99/2 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120    
         

พับตามรอยปรุ 

 ติดแสตมป 3 บาท 
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แผนที�แสดงสถานที�จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

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

 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 

 

 
 




