
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2564 
 

 

 

วนัองัคารที 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

 

 

เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 10.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 



 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2564 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

ของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูที้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอใหทุ้กท่านปฏิบติัตามมาตรการและ

แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2564 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดงันี 

1. บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 5 ทงันี โดยมีขอ้มูลกรรมการอิสระ 

รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 6 และ 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 

1/2564 ทีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหลกัฐานมาที         

  ส่วนงานเลขานุการบริษทั  

  บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

  เลขที 99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  

  ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

2.  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีเกียวขอ้งกับวาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหน้า โดยสามารถเลือกช่องทาง   

การส่งคาํถามล่วงหนา้ ดงันี 

 เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com)  

 ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในขอ้ 1  

 อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com 

 โทรสาร: 02-502-6361 

3. กรณีทีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัขอให้ปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด เพอืป้องกนัและลดความเสียงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี 

3.1 บริษทัมีมาตรการในการจดัประชุมเพอืลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพนืทีการประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่าง

บุคคลอยา่งนอ้ย 1-1.5 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน โดยจดัทีนงัในห้องประชุมมีจาํนวน

จาํกดั ซึงจะสามารถรองรับผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) ไดจ้าํนวน 30 ทีนงั โดยจดัเป็นหอ้งย่อย 

ทงันี เมือรวมกรรมการและทีมงานแลว้ไม่เกิน 20 ทีนังในแต่ละห้อง เพือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของศูนยบ์ริหารสถานการณ์ 

COVID-19 และคาํสังของจงัหวดันนทบุรี และเมือทีนังเต็มแลว้ บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเองใน

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุม 

3.2 ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย โดยบริษัทกาํหนดจุดเพือคัดกรองผูเ้ข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่     

บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที      

ผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัทีนํามาเองตลอดเวลาทีเข้าร่วมประชุม ทาํความสะอาดมือ        

ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทงับุคคล

ใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนาํมูก เหนือยหอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอ        

ความร่วมมือผู ้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีทีจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม                    



 

จะไม่อนุญาตให้เขา้บริเวณพืนทีการจัดประชุม ทงันี ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได ้ในกรณีทีท่านปกปิด

ขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3.4 เพือลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บริษทัจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสาํหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะ

สอบถามในทีประชุม ขอใหเ้ขียนคาํถามส่งให้แก่เจา้หนา้ทีบริษทั เพอืจดัส่งคาํถามแก่ประธานในทีประชุมต่อไป 

4. บริษทัของดบริการอาหารและเครืองดืมในบริเวณสถานทีจดัประชุม เพอืลดการสัมผสัสิงของร่วมกบัผูอื้น และเพอืความปลอดภยั

และสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

5.  หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัขอ         

สงวนสิทธิในการใช้หรือประกาศมาตรการทีเหมาะสมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ                     

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) ขอให้ผูถื้อหุ้นติดตาม      

ผา่นช่องทางดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ทังนี อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวก              

มา ณ โอกาสนี 
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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 วิไลลกัษณ์ 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.โชติวิทย ์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) 
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           สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอยีด 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพทีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ

และไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลง

สภาพ”) 

สกลุเงิน บาท 

จาํนวนตน้เงินรวมของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทงัหมด 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปนี 

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 20 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท  

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที  (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท  

(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท 

(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 15 ชุดยอ่ย ชุดละ 20.0 ลา้นบาท 

เงือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาํดบั และในการออก     

หุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตาม      

ความต้องการใช้เ งินของบริษัทในแต่ละคราว ทังนีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ              

อยู่ภายใต้ความสําเร็จของเงือนไขบังคับก่อน ซึงได้แก่ การได้รับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และหน่วยงาน            

ทีเกียวขอ้งอืนๆ รวมถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ทงันีกาํหนดให้ระยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นบัแต่

วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออก       

หุ้นกู้แปลงสภาพครบจํานวนภายใน 3 ปี  บริษัทอาจขอมติทีประชุมผู ้ถือหุ้น               

ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนทียงัไม่ออกโดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งิน

ของบริษทั 

อตัราดอกเบีย ร้ อ ย ล ะ  0.50 ต่ อ ปี  โ ด ย ชํา ร ะ ดอ ก เ บี ย เ ป็ น ร า ย ไ ต ร มา ส นับ จ า ก วันที อ อ ก                            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 

การชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 

  18 

หัวข้อ รายละเอยีด 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ก่อนวนัครบกาํหนด 

ผู ้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอน            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน

หุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด ทงันีการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบั หรือประกาศทีเกียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจาก

หน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวขอ้ง 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ “ราคาแปลงสภาพ”จะไม่ตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอ

ข ายหุ้น ที ออกให ม่ ในราค าทีตํากว่าราค า ตล าดตามที กําห นดใ นประ ก าศ                             

ที ทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่           

ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

“ราคาตลาด”คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณ

จากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ยปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั (“ราคา

ใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตาม ถ้าราคา

แปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนัน 

บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะ

ออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

หมายเหตุ :   

o หากหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถูกกาํหนด

ราคาแปลงสภาพตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

(ราคาตลาด ณ วนัทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพคาํนวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

ของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลง

สภาพ หุ้นกู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณจากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ย

ปริมาณ การซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั) บริษทัมีหน้าทีห้ามมิให้ AO 

Fund และ AO Fund 1 (“ผูล้งทุน”) ทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ดงักล่าวทงัหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีผูล้งทุนไดรั้บหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีผูล้งทุนได้รับหลกัทรัพย์

แปลงสภาพครบกาํหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที

ถูกสังห้ามขายดงักล่าว ไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสัง

ห้ามขาย ทังนี  ตาม หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์                  

แห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับ     

หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 

2558 ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพมิเติม) 
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o ในกรณีทีบริษทัออกหุน้เพมิทุนเพอืรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการตามรายละเอียดเพิมเติมในหัวขอ้ “เหตุการณ์     

ทีบริษัทจะตอ้งออกหุ้นใหม่เพิมเติมเพือรองรับการเปลียนแปลงการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนั

นับจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาํการของวนัทาํการก่อนวนัครบ

กาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ  สปัดาห์ 

จาํนวนหุน้สามญัทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับ

การแปลงสภาพ 

3,703,703,704 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด

ของบริษัทภายหลงัการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วของบริษทับนสมมติฐานว่า        

มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพนนัทงัจาํนวน) 

ตลาดรองข องหุ้นสามัญที เ กิ ดจ าก       

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย ์     

ทีหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนนั 

ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครังนีเข้าข่าย           

เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายในรอบ

ระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 17/2561 

เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ (“ประกาศ    

ที ทจ. 14/2561”) ดงันันการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้

แปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะทีไม่ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทีเสนอขายใน

วงจาํกัดเกินกว่า  รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนบัจาํนวนผูถื้อหุ้นกู้

แปลงสภาพขา้งตน้จะตอ้งนับจาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทงัหมดทีเสนอขายใน

วงจาํกัด (ไม่ว่าจะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทีออก

ใหม่ หรือไดรั้บโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพมาจากผูถื้อหุน้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็น

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีแทจ้ริงเท่านนั เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วธีิการจดัสรร จัดสรรต่อบุค ค ลใ นวงจํากัดในคราว เ ดียวห รือหลายค ราวให้แ ก่  Advance 

Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึง

เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามนยัของขอ้ ( ) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยที์ กจ. 4/2560 เรืองการกาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั        

ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพใน

วงจาํกดัครังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ทีบริษทัจะตอ้งออกหุน้ใหม่

เพิมเติมเพอืรองรับการเปลียนแปลงการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัอาจดาํเนินการเพมิทุนจดทะเบียนเพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยอาศยั

มติอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือเลือกทีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ทีจะได้ระบุไวใ้นข้อกําหนดสิทธิของ        

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพจิารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทันนั จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุน้

กูแ้ปลงสภาพจากกรณีทีบริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบันักลงทุน 

ทังนีการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัจะพิจารณาจากผลกระทบใน         
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2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อ

สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคาํนวณได้จากสูตรต่อไปนี 

Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที  

Po = ราคาหุ้นทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 0.2838 บาทต่อหุ้น โดยใชร้าคาถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนั

ก่อนวนัทีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

ครังที 1/2564 เพือพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั คือ ระหว่างวนัที 

23 มีนาคม 2564 ถึงวนัที 16 เมษายน 2564   

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 90 ของราคาตลาด

โดยสมมติให้เท่ากบั Po ซึงเท่ากบั 0.2554 บาทต่อหุน้  

PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยที  

PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 13,055,466,521 หุน้  

Qe = จาํนวนหุ้นทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้

ทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 3,703,703,704 หุน้  

ดงันนั  

PE = (0.2838 x 13,055,466,521) + (0.2554 x 3,703,703,704) / (13,055,466,521 

+ 3,703,703,704)  

PE = 0.2775 บาทต่อหุน้  

Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.2838 – 0.2775) / 0.2838 = 2.21%  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ

บริษทัทงัจาํนวนจะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ร้อยละ 2.21 ซึงเป็นกรณี

ทีบริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไดม้ากทีสุดทีราคาแปลงสภาพ

เท่ากบัร้อยละ 90 ของราคา Po 
 

(2) การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

ต่อไปนี  

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที 

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 13,055,466,521 หุน้  

Qe = จาํนวนหุ้นทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้

ทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 3,703,703,704 หุน้  
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Control Dilution = 3,703,703,704/ (13,055,466,521 + 3,703,703,704)  

                           = ร้อยละ 22.01  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัททังจํานวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของ          

ผูถื้อหุ้นจะคิดเป็นอตัราร้อยละ 22.01 

ขอ้มูลเพมิเติมอนื ๆ รายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้เป็นสรุปสาระสําคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของ      

หุ้นกูแ้ปลงสภาพเบืองตน้ ซึงอาจเปลียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิมเติมจะถูกระบุ

ไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือน นับแต่วนัสินสุด ของรอบปีบญัชี

ของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

 ผูถื้อหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทังหมด          

จะเขา้ชือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรือง

และเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี

การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นนั  

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนันับแต่วนัทีได้รับหนังสือจาก          

ผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบงัคบัไวน้ันจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนัทีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม    

ผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสีครังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นข้อ 33 นัน ผูถื้อหุ้นตามวรรคสีจะตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครังนนัให้แก่บริษทั 
 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที  วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเรืองทีเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน          

วนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยสิีบห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่า

กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครังใด เมอืล่วงเวลานัดไปแลว้หนึงชวัโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 34 มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2)   ในกรณีต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

ข.   การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค.   การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมาย     

ให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไร

ขาดทุนกนั  
 

ขอ้ 35 กิจการอืนทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี 

 (1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงวา่ในรอบปีทีผา่นมากิจการของบริษทั 

 ไดจ้ดัการไป 

 (2)    พิจารณาและอนุมติังบดุล 

 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

 (4)    เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 (5)    แต่งตงัผูส้อบบญัชี 

 (6)    กิจการอืน ๆ   
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า  คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด

ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด    
  

ขอ้ 16 ให้ทีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

 (1) ให้ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีพึงจะมี 

หรือพึงจะเลือกตงัในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า

จาํนวนกรรมการทีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกไปนนัจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

ขอ้ 21 ทีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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เรืองอืน ๆ   
 

ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ ทีประชุม    

ผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 

ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมสามญัประจาํปี   

 (1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่ง

เงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังคราว ในเมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายใน  เดือน นับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทงันี   

ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีมีหน้าทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครังทีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน 

และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ

บริษทัทีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครังนนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

( แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน ) 

 

 เขียนที      

 วนัที เดือน พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ อยูบ่า้นเลขที ถนน    

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ        บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)         

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี 

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

     1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ถนน    

 ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์ หรือ 

     2.     นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ        72 ปี อยูบ่า้นเลขที       99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวิท 63   

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

     3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร อาย ุ        73 ปี อยูบ่า้นเลขที               8/13 ถนน     เยน็อากาศ   

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

    4.      นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ        54 ปี อยูบ่า้นเลขที             77/245 ถนน   พญาไท   

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

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม              วสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2564           

ในวนัที   8 มิถุนายน 2564   เวลา   11.00 น.   ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ติดอากร

แสตมป์  

บาท 

โปรดกา

เครืองหมาย

หนา้ชือ

ผูรั้บมอบ

ฉันทะเพียง

ชือเดียว 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

( แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทีละเอยีดชัดเจนตายตัว ) 

 

 เขียนที      

 วนัที เดือน พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ อยูบ่า้นเลขที ถนน    

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ        บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)         

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี 

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

     1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ถนน    

 ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์ หรือ 

     2.     นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ        72 ปี อยูบ่า้นเลขที       99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวิท 63   

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

     3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร อาย ุ        73 ปี อยูบ่า้นเลขที               8/13 ถนน     เยน็อากาศ   

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

    4.      นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ        54 ปี อยูบ่า้นเลขที             77/245 ถนน   พญาไท   

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

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม          วสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2564         

ในวนัที   8 มิถุนายน 2564  เวลา   11.00 น.   ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด          

จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

  วาระที   1 เรือง รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564                

                                       (วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระที   2 เรือง พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั      

                            (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที   3 เรือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4.  เพอืให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน  

     (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 


 

โปรดกา

เครืองหมาย

หนา้ชือ

ผูรั้บมอบ

ฉันทะเพียง

ชือเดียว 
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  วาระที    4 เรือง พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทัให้แก่ผูล้งทุน โดยเฉพาะเจาะจงและ    

ไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท      

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     5 เรือง พิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั       

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     6  เรือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพอืให้สอดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียน  

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที    7 เรือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุน เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ   

      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     8 เรือง พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)         

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6)  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
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กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

1. ผูถ้ือหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)                        

ในการประชุม          วิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2564    ในวนัที   8 มิถุนายน 2564  เวลา  11.00 น.   ณ ห้องประชุม ชัน  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  

เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลา และสถานทีอืน  

  วาระที เรือง            

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 6 
 

รายละเอยีดกรรมการอสิระ ซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2564 

35 

 

 

 

 

รายชือกรรมการ ตําแหน่ง อายุ ทีอยู่ 

การมีส่วนได้เสีย

พเิศษในวาระการ

ประชุมครังนี 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษทั  

(ณ วันที 12 พฤษภาคม 2564) 

 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

72 

 

99 ซอยแจ่มจนัทร์  

ถนนสุขมุวทิ 63  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 

 

ไม่มี 

 

- 

 

2. ดร.โชติวทิย์  ชยวฒันางกรู 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

73 

 

8/13 ถนนเยน็อากาศ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร 

กรุงเทพฯ  

 

ไม่มี 

 

 

9,000,000 หุ้น 

คิดเป็น 0.08% 

  
 

 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 

 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

- ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

54 

 

77/245 ถนนพญาไท  

แขวงพญาไท  

เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

 

ไม่มี 

 

 

800,000 หุ้น 

คิดเป็น 0.01% 
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1. การลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยนืหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม

ก่อนเวลาประชุมได้ตังแต่เวลา 10.00 น. ในวนัที 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลกัฐานทีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2564 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือ

สร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร ทงันี สามารถดูแผนทีแสดงสถานทีจดัประชุมทีแนบมาพร้อมหนังสือฉบบันี ตามสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัที 8    

 

2.  หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 

 1. บุคคลธรรมดา 

 1.1   กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

   หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษทัจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ

และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

2. นิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษัทจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม              

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท และประทบัตรา       

(ถา้มี) พร้อมทงัแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ            

ผูล้งนาม 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

  ให้คสัโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะ   

แบบ ค. ซึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.samartdigital.com  

 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 

ทงันี เอกสารทีมิไดม้ีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติ

บุคคลนนัรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ จาํนวน  แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ตามแบบทีกาํหนด  

ไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 ดงันี 

  

 แบบ ก. เป็นแบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 

 

 ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี 

 1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านนั พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท         

คนใดคนหนึง ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที 6 โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 

ตามทีบริษทัระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และ

ส่งมาที: 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

เลขที 99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

 ทงันี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ    

ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนทีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่

เป็น Custodian ทีผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตงัให้เป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี   

1. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนทีไดรั้บ               

ณ ตอนลงทะเบียน 

       2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพือให้

เจา้หนา้ทีรับไปนบัคะแนน 

3. การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เท่านัน โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม 

และถือวา่คะแนนเสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ 
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มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            

ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

2. กรณีอืนๆ ซึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันนักาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
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แผนทแีสดงสถานทจีัดการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2564 

ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขท ี99/20 หมู่ 4 

 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

 
 


