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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที  ประชุมเมือวนัที 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริมประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นประธานในทีประชุมกล่าว

แนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อทีประชุม ซึงมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 28 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทงัสิน 9,580,365,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5991 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทงัหมด

ของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 9 ราย จาํนวน 36,406,300 หุ้น และมอบฉันทะ 19 ราย จาํนวน 9,543,959,200 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บังคบัของบริษัท และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อทีประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน           

เขา้ประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ        

จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แจง้ต่อทีประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และ

ประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทงั 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ทงันี นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีมีภูมิลาํเนาใน

จงัหวดัตรัง เขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเลคทรอนิกส์ เพือให้สอดคลอ้งกบัมาตรการของจงัหวดัตรังทีขอความร่วมมือลดการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนผูส้อบบญัชีทีเขา้ร่วมประชุม 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 วไิลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมก ารผู ้มีอ ํานาจลงน าม / ป ระธานเจ้าห น้ าทีบ ริห าร / ประธาน กรรมการบ ริห าร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  

6. นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนื 

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

2. นางสาวชไมพร วฒิุกร 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉันทะ เพือเป็นผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีประชุม นายขจรพล ทีปประสาน ผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมด้วยตนเองอาสาสมัคร                  

เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิมเติม ประธานฯ จึง

เชิญผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนังทีจุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึงจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้ผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมการ

ประชุมรับทราบโดยทวักนั ดงันี  
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีมีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพือให้

เจา้หนา้ทีรับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านนั โดย

จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนน

เสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นทีทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพือการ

ลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสดัส่วน

เมือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 

ลงในกระดาษทีเตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หนา้ที โดยระบุวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ และแจง้ชือและนามสกุล 

เรืองทีแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ       

1. ตามทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั  

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยแจง้ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขนัตอนการเสนอวาระการประชุม

และการส่งคาํถามไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็น

วาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  

2. กรรมการทีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระทีตนมีส่วนไดเ้สียในวาระที 6 ซึงเจา้หน้าทีได้

ดาํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 

3. หลงัจากการประชุมเสร็จสินแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าทีของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพอืเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ตงัแต่วนัที 25 มีนาคม 2564 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการจาํกดัทีนงัในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ทีนงั และมีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล

ตามมาตรการป้องกนัโรคทีราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานทีจดัประชุม ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรง

มากขึน ดงันนั เพือเป็นการป้องกนัและลดความเสียงของการแพร่ระบาด บริษทัจึงไดป้รับมาตรการและแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมครังนี

ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และได้ขออนุมตัการจดัประชุมครังนีจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งแล้ว มาตรการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีดงันี      

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทีนาํมาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลทีจดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ

ไม่ให้เขา้บริเวณพนืทีประชุม 

4. ผูเ้ข้าร่วมประชุมทีประสงค์จะสอบถามในทีประชุม ขอให้ส่งคาํถามให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษทั เพือรวบรวมและตอบ            

ในทีประชุม 

5. บริษทังดบริการอาหารและเครืองดืมในบริเวณสถานทีจดัประชุม  
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                     เมือผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี 

วาระท ี1 รับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2563 ประชุมเมือวนัที 1 กนัยายน 2563 ซึงได้

แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที

กฎหมายกาํหนด โดยไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกครังพร้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ตงัแต่

วนัที 25 มีนาคม 2564  ซึงคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว  เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น จึง

เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท ี2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2563 ซึงไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ

สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมทีส่งไปให้ผูถื้อหุ้น โดยได้เสนอให้นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ

เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์และเลขานุการบริษทั ไดร้ายงานวา่ตงัแต่ปี 2560 ซึงเป็นช่วงการปรับเปลียนสู่ยคุดิจิตอล บริษทัลดการขาย

เครืองโทรศพัทเ์คลือนที และไดย้กเลิกการขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีทงัหมดในปี 2561 แลว้หนัมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อยา่งเต็ม

รูปแบบ บริษทัได้เริมลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) ซึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายคือรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ และธุรกิจให้เช่าเสาสญัญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที (Mobile Operator) 

ในกรมอุทยานทวัประเทศ ซึงทงั 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทั โทรคมนาคม

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ในปัจจุบนั ส่วนธุรกิจ Content ได้มีการปรับเปลียนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึน และเพือ

รองรับการปรับเปลียนธุรกิจและการดาํเนินงานในธุรกิจใหม่ บริษทัจึงไดมี้การเพิมทุนจดทะเบียนในปี 2561 เพือมาลงทุนในโครงการ DTRS 

โดยไดด้าํเนินการติดตงัโครงข่ายและสถานีฐาน DTRS อยา่งต่อเนือง ในปี 2563 บริษทัเริมมีรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และบริการจาก DTRS 

ให้กบัหน่วยงานต่างๆ และจะมีรายได้เพิมขึนในปี 2564 จากโครงการของภาครัฐทีได้รับอนุมติังบประมาณประจาํปี 2564 ในช่วงปลายปี           

ทีผา่นมา 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตงัแต่ปลายปี 2562 ต่อเนืองมาถึงปัจจุบนั ทาํให้เศรษฐกิจทวัโลกมีการ

ชะลอตวั มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 ไดรั้บผลกระทบ

จากการหยดุชะงกัของการให้บริการต่างๆ และจากการคาดการณ์วา่ผลการดาํเนินงานในปี 2564 จะยงัไม่สามารถฟืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ที จึงมีการตดั

จาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 113 ลา้นบาทในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  ซึงมีผลทาํให้ส่วนของ   

ผูถื้อหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 

หากพิจารณาถึงสัดส่วนรายไดข้องบริษทัตงัแต่ปี 2560-2563 Digital Network ซึงมีการเปิดตวัสายธุรกิจนีตงัแต่ปี 2561 รายไดห้ลกั

ในช่วงแรกมาจากการขายอุปกรณ์ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ส่วนรายได้จากโครงการ DTRS ทีเริมมีรายได้ในปี 2563 จะเพิมขึนในปี 2564 จาก

โครงการของภาครัฐทีไดรั้บอนุมติังบประมาณประจาํปี 2564 ในช่วงปลายปีทีผา่นมา ส่วนการให้บริการ Digital Content มีการให้บริการหมอดู 

ขอ้มูล Lifestyle ขอ้มูลกีฬา และการให้บริการถ่ายทอดสดฟุตบอล ซึงไดรั้บผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพือป้องกนัการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาต่างๆ ถูกเลือนออกไป ทาํให้รายได้จากธุรกิจ Digital Content ในส่วนของ         

การถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟตุบอลในปี 2563 ลดลงอยา่งมาก 

ความคืบหนา้ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัของแต่ละสายธุรกิจ สรุปไดด้งันี 

• Digital Network เป็นการให้บริการ DTRS ซึงเป็นวิทยสืุอสารในระบบดิจิตอลทีให้บริการร่วมกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

หรือบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ในปัจจุบนั ซึงจะเป็นผูใ้ห้บริการ DTRS ทีมีโครงข่ายขนาดใหญ่และเป็นผูใ้ห้บริการ

เพียงรายเดียวทีมีใบอนุญาตให้บริการกบัลูกคา้ทวัไปได ้บริษทัคาดการณ์ว่าจะติดตงัเครือข่ายให้บริการกว่า 1,500 สถานีเพือให้ครอบคลุม
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หมู่บา้นส่วนใหญท่วัประเทศ ลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐทีมีหน่วยงานส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน โดยลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายทีคาดวา่จะเปิดให้บริการในปี 2564 ไดแ้ก่กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

• Digital Content  รายไดห้ลกัของสายธุรกิจนียงัคงเป็นการให้บริการดา้นกีฬา พยากรณ์และหมอดูสดออนไลน์ ซึงพยากรณ์และหมอดูสด

ออนไลน์ ไดรั้บความนิยมดว้ยดีเสมอมา ไดรั้บผลกระทบบา้งจาก COVID-19 บริษทัจึงมีการพิจารณากาํหนดกลยทุธ์และแผนการตลาด

ใหม่เพือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึนและเพิมรายได้อืนๆ ทีเกียวเนืองกับบริการในปัจจุบัน สําหรับการให้บริการด้านกีฬาได้รับ

ผลกระทบอยา่งหนกัจาก COVID-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาต่างๆ ถูกเลือนออกไป ประกอบกบัการทีบริษทัไม่ไดรั้บการ

ต่อสญัญาถ่ายทอดสดฟตุบอลในส่วน T2 ทาํให้รายไดใ้นส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟตุบอลในปี 2563 ลดลงอยา่งมาก  

• Digital Solution เป็นสายธุรกิจใหม่ ทีมีการนาํเสนอแอพพลิเคชนั “ PokPong” ทีช่วยเพมิความปลอดภยัในการใชง้านบนโทรศพัทเ์คลือนที

โดยไดรั้บความร่วมมือจากพนัธมิตรระดบัโลก ซึงไดเ้ปิดตว้เมือวนัที 26 เมษายน 2564 ทีผา่นมา รายไดห้ลกัจะเป็นค่าบริการรายเดือน โดย

มีเป้าหมายลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 1.2 ลา้นราย 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 กลุ่มบริษทัสามารถได้ก ําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกียวกับการดําเนินโครงการเพือช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ        

“สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึงได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเนือง อนัประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามทีได้แสดง

รายละเอียดในรายงานประจาํปี ซึงไดมี้การแสดงภาพตวัอยา่งของกิจกรรมต่างๆ ให้ทีประชุมรับทราบ 

รางวลัด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด ี 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนืองส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2563 ดงันี 

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563 ในระดบัดีเลิศ จากการสาํรวจของ IOD 

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในระดับดีเยียม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม           

ผูล้งทุนไทย 

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

บริษทัเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพอืประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพอืเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนาจากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี 

 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจ Digital Network และ Digital Content ในปี 2563 จาํนวน 439 และ 198 ลา้น

บาท ตามลาํดบั Digital Content มีสัดส่วนกาํไรดีกวา่ เมือเทียบกนัแลว้ธุรกิจไหนมีการบริหารตน้ทุน

ดีกวา่กนั และบริษทัมีนโยบายจะเพมิสดัส่วนรายได ้Digital Content หรือไม่ 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์

กรรมการบริหาร 

Digital Network มีรายไดห้ลกัมาจากรายไดข้ายอุปกรณ์ Trunked Radio ซึงมี Margin ตาํ และ Digital 

Trunked Radio System (DTRS) ซึง Airtime มี Margin ดี หากในอนาคตบริษทัมีรายได ้Airtime จาก 

DTRS เขา้มา Digital Network จะมี Margin ดีขึน สาํหรับธุรกิจ Digital Content มีการบริหารตน้ทุน

ดีกว่าเนืองจากตน้ทุนหลกัเป็นเพียงตน้ทุนในการโปรโมท Content ซึงสามารถบริหารจดัการควบคุม

ได้ บริษทักาํลงัพยายามเพิมรายได้ Digital Content โดยจะทาํการ Rebranding และกาํหนดกลยุทธ์

และแผนการตลาดใหม่เพือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึนและเพมิรายไดอื้นๆ ทีเกียวเนืองกบับริการ

ในปัจจบุนั 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย 

MD&A มีการรายงานว่าเนืองจากในปี 2563 มีการปรับโครงสร้างของบริษัทส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

พนกังานลดลงจาํนวน 33 ลา้นบาท ขอสอบถามวา่เป็นการโอนยา้ยพนกังานหรือมีการเลิกจา้ง 
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นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

จาํนวนพนักงานมีการลดลงอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลียนแปลง

โครงสร้างและการดาํเนินธุรกิจ นอกจากนียงัมีการปรับลดจาํนวนพนักงานให้เหมาะสมกับการ

ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซึงมีทงัการโอนยา้ยไปบริษทัในเครือและการเลิกจา้งตามกฎหมาย ในส่วน

ของ Digital Content การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา

ต่างๆ ถูกเลือนออกไป อีกทงับริษทัไม่ไดรั้บการต่อสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลในส่วน T2 บริษทัจึง

ไดล้ดกาํลงัคนในส่วนงานถ่ายทอดสดฟุตบอล นอกจากนี เมือตน้ปี 2563 บริษทัได้มีการขายธุรกิจ 

EDT ให้กบัผูส้นใจ ทาํให้มีการโอนยา้ยพนกังานในส่วนนีไปพร้อมกบัส่วนงานดงักล่าวดว้ย 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย 

บริษทัมีนโยบายการเขา้ร่วม CAC (โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต) อยา่งไร 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษัทยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือ

ประเทศไทย (PACT Network) ซึงสถาบันไทยพัฒน์ได้จับมือกับแนวร่วมดําเนินงานทีเห็ น

ความสําคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริมการทํางานใน

ลักษณะเครือข่ายทีเรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) เพือเข้ารับการ

อบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริตตงัแต่ปี 2558 บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยให้

ความสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และยึดมนัคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี บริษทัได้

กาํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัทีเหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังาน ใน

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน โดยกาํหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบาย

อยา่งสมาํเสมอ 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึนเครืองหมาย C ในหุ้น SDC เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัจะแกไ้ขเรืองนี

อยา่งไร 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์

กรรมการบริหาร 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึนเครืองหมาย C ในหุ้น SDC เนืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุน

ชาํระแล้ว ซึงเมือ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีรายได้เขา้มา โดยเริมจากโครงการของ

กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทจะเริมมีกาํไรทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัเพมิขึนแต่ตอ้งใชเ้วลา บริษทักาํลงัพิจารณาแนวทางเสริมอืนๆ เพมิเติม 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ ได้แจง้ว่าวาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการ

รายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2563 ให้ทีประชุมรับทราบ  

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563     

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไข ไดมี้การเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมทีส่งไปให้กบั

ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดเ้สนอให้นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์กรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปให้ทีประชุมพิจารณา 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ไดร้ายงานวา่ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 637 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2562 จาํนวน 362 ลา้นบาท จากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและบริการของทงั 2 สายธุรกิจ คือ Digital Network และ Digital Content 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอืนลดลงจากปี 2562 จาํนวน 145 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างของบริษทัส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจาํนวน 33 ล้านบาท และจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษทั นอกจากนี ในปี 2563 บริษทัมีการตดัจาํหน่าย

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 113 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 354 ลา้นบาทในปี 2563 ขาดทุนเพมิขึนจากปี 2562 จาํนวน 

121 ล้านบาท ในส่วนสินทรัพยน์นั สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจากสินปี 2562 จาํนวน 820 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนีการคา้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงจากสินปี 2562 จาํนวน 116 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในส่วนของ
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หนีสินรวมลดลงจากสินปี 2562 จาํนวน 582 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากการชาํระคืนเงินกู ้ยืมจากสถาบนัการเงินและการจ่ายคืนหนีสินตาม

สญัญาเช่าการเงิน สาํหรับหนีสินหมุนเวียนทีลดลงในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนเพิมขึนเกิดจากการเจรจาปรับเงือนไขในสญัญาเงินกูย้ืมทีทาํให้

เงินกูย้มืระยะสนัเปลียนเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี 

 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

D/E ratio ของบริษทัเท่ากบั 7.87 บริษทัจะมีแนวนโยบายปรับปรุงอตัราส่วนนีอยา่งไร 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์

กรรมการบริหาร 

ในช่วงแรกของโครงการ Digital Trunked Radio System (DTRS) บริษทัตอ้งมีการกู้ยืมเงิน

เพือมาลงทุนในโครงการนี เมือ DTRS เริมมีรายได้จากโครงการของกระทรวงมหาดไทย 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดบัหนีสินจะค่อยๆลดลงจากการชาํระคืนเงินกู้ยืม ในขณะที

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจะทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัเพิมขึน ซึงจะทาํให้ 

D/E Ratio  ลดลงแต่ต้องใช้เวลา บริษทักาํลังพิจารณาแนวทางทีเหมาะสมเพือปรับปรุง

อตัราส่วนนีต่อไป 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ        ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,580,365,500 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2563  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์กรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ไดร้ายงาน

ว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของบริษทัหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท

ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงินปันผลดงักล่าว จะขึนอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ

ของบริษทั รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

 อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกิดขึนในบริษัทหรือ             

ในบริษัทย่อย ให้ขึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก             

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

การจา่ยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้ยดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 

ในปี 2563 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 354 ลา้นบาท คิดเป็น 0.03 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ทีประชุมพิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2563 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่า        

การลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มติ        ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี  2563 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย               

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,580,365,500 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระท ี5 พจิารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ  

 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีประชุมว่ากรรมการทีครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระทีเลือกตงัตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ

ทงั 2 ท่าน ซึงรวมทงัท่านประธานขออนุญาตออกจากทีประชุม เพอืเปิดโอกาสให้ทีประชุมพจิารณาวาระนีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และขอให้ ดร.โชติ

วิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการประชุมแทน ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกูร ไดร้ายงานว่าตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึงในปีนีมีกรรมการทีครบกาํหนดออก

จากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี 

1.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนื 

กรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดพิ้จารณาแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

ทงั 2 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใชเ้พอืให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยงิขึน จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต และ นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง และเห็นว่านายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึงถึงกาํหนดพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระในปีนี เป็นกรรมการทีสามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถ้วนตามคุณสมบติัของ

กรรมการอิสระทีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตงั        

นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงไดข้อให้ทีประชุมลงมติอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้

ต่อทีประชุมวา่การลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติ        ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 2 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึง และอนุมติัแต่งตงันายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ    

ผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี  

1)  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,580,365,500 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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2)  นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพือ      

ความยงัยนื 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,580,365,500 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

หลงัจากนนั กรรมการทงั  ท่านทีครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564 

ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2564 

โดยได้รายงานต่อทีประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 ได้รับการอนุมติัจากมติทีประชุมสามญั          

ผู ้ถือหุ้นประจาํปี  2563 เมือวันที 14 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่ เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืน ซึงมีการจา่ยจริงในปี 2563 รวม 2,015,000 บาท คณะกรรมการได้

พิจารณากลนักรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2564 ภายใน

วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีทีผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดย

ไม่มีสิทธิประโยชน์อืน ค่าเบียประชุมต่อครังสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยทีเขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีทีผา่นมา ดงันี 

ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง) 

                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                  30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            20,000           15,000 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      20,000           15,000 

ทงันี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนไม่ได้รับค่าเบียประชุม 

เนืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2564 โดย

ไดแ้จง้ตอ่ทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมา

ประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

มติ       ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 

4,000,000 บาท เท่ากบัปีทีผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อืน ค่าเบียประชุมต่อครังสาํหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมกาํหนดจา่ยเท่ากบัปีทีผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,547,222,500 0 33,143,000 0 

ร้อยละ 99.6541 0.0000 0.3459 0.0000 
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วาระท ี7 พจิารณาอนุมัติแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ เป็นผู ้รายงานต่อทีประชุม นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ ได้รายงานว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบัญชีจากบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบริษทั เนืองจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั สามารถให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์

ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทงัไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอยา่งดี ทงันี โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงต่อไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั  

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4799 

 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4604 

 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2553 –  และ 2557 - 2558  รวมระยะเวลา 4 ปี) 

3. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4377 

 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555 - 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทงั 3 คนได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด

ผา่น QR Code ตามทีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครังนี 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืน

ของสํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 2,100,000  บาท ทงันี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ      ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 โดย

กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงดงัตอ่ไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4799 

2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพนิทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4604 

3. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4377 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี        

รับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และอนุมติั         

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 2,100,000  บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,580,365,500 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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วาระท ี8 พจิารณาเรืองอืนๆ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

บริษทัมีนโยบายและเตรียมความพร้อมอยา่งไร เพอืรองรับ พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(PDPA) ทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที 1 มิถุนายน 2564 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษทัมีการแต่งตงัคณะทาํงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กาํกับดูแล ตรวจสอบ 

เพือให้มีการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด นอกจากนี กลุ่ม

บริษทั SAMART ยงัไดรั้บการรับรอง ISO 27001 ซึงมีการควบคุมดูแลในส่วนนีอยูแ่ลว้ 

นายองอาจ ทองพิทกัษส์กุล 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

บริษทัในกลุ่มสามารถมีการทาํธุรกิจกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ แต่ตวัสะกดคาํว่า 

“Digital” ในชือภาษาไทยของบริษทั (ดิจิตอล) เขียนแตกต่างจากของราชการ (ดิจิทลั) บริษทั

มีแนวคิดทีจะเปลียนให้สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษทัยงัไม่มีนโยบายเปลียนชือบริษทั 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติม  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีได้สละเวลาเขา้ร่วม

ประชุมครังนี  และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

        ประธานทีประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

           เลขานุการทีประชุม 

             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 

 


