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มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

ของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูที้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอใหทุ้กท่านปฏิบติัตามมาตรการและ

แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID- ) ดงันี 

1.  บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน       

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 7 ทงันี โดย

มีขอ้มูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวธีิการมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 8 และ 9 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ทีเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com โดยส่งหนังสือมอบ

ฉนัทะและเอกสารหลกัฐานมาที         

 ส่วนงานเลขานุการบริษทั  

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) เลขที /  หมู่ที  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั   

 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   

2.  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยส่งคําถาม พร้อมระบุชือและนามสกุล              

ผา่นช่องทางดงันี 

 ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดในขอ้   

 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

 อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com  

 โทรสาร 02-502-6361 

.     บริษทัเตรียมการจดัการประชุมเพือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย    

1 เมตร ในจุดต่างๆ เช่นจุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในส่วนการจัดทนีังในห้องประชุมซึงมจีาํนวนจาํกดั

จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้จํานวน 50 ทีนัง เมือทนีังเต็มแล้วบริษัท

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทมีาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 

4.  บริษัทขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น            

ประจาํปี 2564 ของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพือป้องกนัและลดความเสียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดงันี 

 

 

 



 

4.1   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจัดประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รวมทงับุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทางหรือผ่านในพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนาํมูก เหนือยหอบ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม 

แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ในกรณีทีมี           

การปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4.2   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้สู่บริเวณงาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่านการคดักรอง   

จะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัทีนํามาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือ       

ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

4.3   ผู้ เข้าร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท         

ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืนทปีระชุม 

4.4   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะสอบถามในทีประชุม ขอให้ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ทีของบริษทั เพือรวบรวมและ

จดัส่งคาํถามให้แก่ประธานในทีประชุม 

5.  บริษัทงดบริการอาหารและชาหรือกาแฟ ในบริเวณสถานทีจัดประชุม รวมทังงดแจกรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม        

ในวันประชุม เพือลดการสัมผัสสิงของร่วมกับผู ้อืน ซึงอาจเสียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019         

(COVID-19) 

เนืองจากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมหรือมาพร้อมกนัเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  

ทังนี หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับ                  

การจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผา่นช่องทางดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

 

      

                ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

                   25 มีนาคม 2564  
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2563 
บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที  ประชุมเมือวนัที 1 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริมประชุม  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แนะนําตวั และแจง้ให้ทีประชุม    

ทราบว่าเนืองจากมีฝนตกหนกั นาํท่วม และการจราจรติดขดัอยา่งมาก ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเดินทางมาล่าชา้ และประธานกรรมการอยูร่ะหวา่ง

เดินทางมายงัสถานทีจดัประชุม จึงขอดาํเนินการแทนจนกว่าประธานกรรมการจะมาถึงและดาํเนินการประชุมต่อ โดยเลขานุการบริษทัได ้

รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อทีประชุม ซึงมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 40 ราย เป็นจาํนวนหุ้น

ทงัสิน 10,416,283,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.98 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 11 ราย จาํนวน 49,790,500 

หุ้น และมอบฉันทะ 29 ราย จาํนวน 10,366,492,600 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร จึงกล่าวเปิด

การประชุม และไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีเขา้ร่วมประชุม โดยในช่วงเริมประชุมมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุม 5 ท่าน ซึงประธานกรรมการไดเ้ดินทางมาเขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จึงมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทงั 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

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

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

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

 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / ประธานกรรมการ

พฒันาเพอืความยงัยนื / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ตัวแทนทีปรึกษาทางการเงนิอสิระจากบริษทั เวลท์ พลสั แอ๊ดไวเซอรี จํากดั 

1. นายอคัรวฑัฒ ์จงสกุล 

2. นายกฤษณ์ เกิดชนะ 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น

หรือผู ้รับมอบฉันทะ เพือเป็นผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีประชุม นางสาวเกวลี ไพศาลพยคัฆ์ ผู ้รับมอบอาํนาจ อาสาสมัคร                

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.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพอืให้เจา้หนา้ที

รับไปนบัคะแนน 

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       

หลังจากการประชุมเสร็จสินแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าทีของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพอืเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ตงัแต่วนัที 17 สิงหาคม 2563 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการจาํกดัทีนงัในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ทีนงัและมีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล

ตามมาตรการป้องกันโรคทีราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานทีจดัประชุม มาตรการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 

1/2563 มีดงันี      

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทีนาํมาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลทีจดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ

ไม่ให้เขา้บริเวณพนืทีประชุม 

4. บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมทีประสงค์จะสอบถามในทีประชุม ขอให้           

ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ทีของบริษทั เพอืรวบรวมและตอบในทีประชุม 

5. บริษทังดบริการอาหารและชา/กาแฟในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

เมือผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี 

วาระท ี1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานให้ทีประชุมทราบว่าบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมือวนัที 14 

กรกฎาคม 2563 ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกาํหนด โดยได้เผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.samartdigital.com  ตงัแต่วนัที 24 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้สงสัยหรือ     



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

 

10 

 

ขอ้ทกัทว้งเกียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นทกัทว้ง ซึงคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้  เห็นว่า

บนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท ี2  พจิารณาอนุมัติการทํารายการทเีกยีวโยงกนัเกยีวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีประชุมว่าวาระนีเป็นการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการทีเกียวโยงกันเกียวกับการรับความช่วยเหลือ         

ทางการเงินจาก SAMART ดงันนั ผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่กลุ่มบริษทั SAMART และกรรมการซึงรวมผูเ้กียวขอ้งในครอบครัววไิลลกัษณ์ 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดเ้สนอให้ฝ่ายการเงินเป็นผูร้ายงานให้ทีประชุมพิจารณา 

ฝ่ายการเงินได้รายงานต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครังที 4/2563 เมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ

เห็นชอบให้นาํเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพืออนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART 

ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกนั ในวงเงินไม่เกิน 600 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 6 ปี หรือภายในปี 2568 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้ในการชําระหนีให้กับสถาบันการเงินและเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท มูลค่ารวมของดอกเบีย               

ตลอดระยะเวลา 6 ปี มีขนาดรายการมากกว่า  ลา้นบาทและมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงิน ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 เขา้ข่ายเป็นรายการเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงจะต้องขออนุมติัการเขา้ทาํรายการจากทีประชุม         

ผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน  ของผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษทัไดแ้ต่งตงับริษทั เวลท ์พลสั แอด๊ไวเซอรี 

จาํกดั เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของ

รายการต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เพอืประกอบการพจิารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการ                                                                                                                                                     

นับแต่ปี  2560 บริษัทดําเนินการปรับเปลียนแผนธุรกิจ จากธุรกิจการจาํหน่ายโทรศัพท์เคลือนทีและบริการทีเกียวกับ

โทรศพัทเ์คลือนทีมาเป็นการให้บริการในรูปแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดยประกอบไปด้วยโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 

(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และธุรกิจให้เช่าเสาสญัญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที (Mobile Operator) 

ในพืนอุทยานทวัประเทศ ซึงธุรกิจดงักล่าวจะก่อให้เกิดรายไดป้ระจาํต่อบริษทั โดยโครงการ DTRS และ Co-Tower เป็นโครงการขนาดใหญ ่    

ทีใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ณ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการติดตงัอปุกรณ์ยงัไม่สมบูรณ์ทงัโครงการ ซึงยงัไม่ก่อให้เกิดการรับรู้รายได ้

อยา่งไรก็ดีบริษทัยงัคงมีภาระการชาํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงินทีเกิดจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลือนที ดงันนับริษทัจึงมีการเจรจากบั

สถาบนัการเงินเพือขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดสินเชือให้มีระยะเวลาทียาวมากขึนเพือให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารทางการเงินของ

โครงการทีอยู่ระหว่างการดาํเนินการ ภายหลงัการเจรจากบัสถาบนัการเงินบริษทัได้รับขอ้เสนอการปรับโครงสร้างหนีเงินกู้ยืมจากระยะสัน    

เป็นระยะยาวเพือให้บริษทัมีการบริหารสภาพคล่องทีเพียงพอในการจดัการทางการเงินให้เหมาะสมกบัแผนการบริหารเงินทุนสาํหรับโครงการ  

ทีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการในปัจจุบนัโดยขอ้เสนอของการปรับโครงสร้างเงินกูย้ืมไดก้าํหนดเงือนไขให้บริษทัตอ้งชาํระตน้เงินคืนก่อนกาํหนด    

ตามจาํนวน และระยะเวลาทีระบุไวใ้นสญัญาปรับโครงสร้างหนี 

สัญญากูย้ืมเงินมีวงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามเงือนไขของสัญญาการปรับโครงสร้างเงินกูย้ืมสถาบนั

การเงิน โดยแบ่งมูลค่าวงเงินการชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนด และระยะเวลาของแต่ละส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  วงเงินกู้ยืมจาํนวน 322.31 ล้านบาท นําไปชําระคืนต้นเงินก่อนกาํหนด ภายใน 30 วนันับจากวนัทีได้รับอนุมติัจาก         

ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

ส่วนที 2  วงเงินกูย้มืจาํนวน 200 ลา้นบาทนาํไปชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนดโดยประมาณวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ส่วนที 3  วงเงินกู้ยืมจาํนวนไม่เกิน 77.69 ล้านบาท เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการดําเนินโครงการ DTRS และ           

Co-Tower 

การพจิารณาทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัมีขอ้ดีดงันี 

.  ช่วยจดัการบริหารสภาพคล่องไดอ้ยา่งรวดเร็วลดความเสียงจากความล่าชา้ในการหาแหล่งเงินทุนอืน 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

 

11 

 

2. เงินกูย้มืจาก SAMART ถูกกาํหนดให้นบัรวมเขา้เป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุ้นตามหนงัสือสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบั

สถาบนัการเงิน  

3. มีบุคคลเกียวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกนัทาํให้ทงั SAMART และบริษทัสามารถ

พิจารณาขอเสนอเงือนไขในสญัญาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการได ้ 

4.  สญัญาการกูย้มืเงินของ SAMART กาํหนดเงือนไขทีผอ่นปรนกวา่ เช่น 

- ไม่กาํหนดงวดชาํระคืนตน้เงิน และระยะเวลาชาํระคืนนานขึน 

- สญัญาไม่กาํหนดเงือนไขอืนทีอาจเป็นขอ้จาํกดัในการวางแผนการเงิน  

5.  สัญญาเงินกู ้ยืมเงินของ SAMART ไม่กาํหนดเงือนไขในการวางหลกัทรัพยค์าํประกนั/จาํนอง หรือกาํหนดบุคคลคาํประกนั 

รวมถึงการทาํประกันภยัทรัพยสิ์นทีคาํประกัน/จาํนอง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ช่วยทาํให้บริษทัลดภาระค่าใช้จ่าย และ

ขนัตอนการดาํเนินการ 

หากทีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการทาํรายการในครังนี อาจจะส่งผลให้บริษทัผิดสัญญาปรับโครงสร้างหนี และอาจถูกยกเลิก

เงือนไขการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ และกาํหนดระยะเวลาพกัชาํระเงินตน้ ซึงจะส่งผลต่อสภาพคล่องของการดาํเนินโครงการ DTRS และ 

Co-Tower ทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART ในครังนี เนืองจาก   

มีความเหมาะสมทงัดา้นราคาและเงือนไขของรายการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

• การจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงินอืนจะมีตน้ทุนทีสูงกวา่ 

• หากบริษทัตอ้งการระดมทุนดว้ยการออกตราสารหนีจะมีอตัราดอกเบียทีใกลเ้คียงกบัสญัญากูย้มืเงินจาก SAMART  

• อตัราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นไปตามนโยบายเกียวกบัรายการธุรกิจทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทั  

ความสมเหตสุมผลของเงือนไขของรายการ 

• สญัญากูย้มืเงินมีการกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ทีสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

• ไม่มีการกาํหนดเงือนไขคาํประกนั  

• ไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมการกูย้มื การชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนด  

• ไม่กาํหนดการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินหรือการถือหุ้น และเงือนไขการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี 
 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัจะตอ้งชาํระหนีให้กบัสถาบนัการเงินงวดแรกภายในวนัทีเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน หลงัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ทาํรายการ บริษทัจะเริมชาํระหนีให้กบัสถาบนัการเงินในวนัที 2 กนัยายน 2563      

เป็นตน้ไป จนครบทุกสถาบนัการเงิน 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

เงินกูที้ไดรั้บจาก SAMART จะใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการจาํนวนเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน บริษทัจะใช้วงเงินกู้ยืมจาํนวนไม่เกิน 77.69 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานภายในบริษทั และลงทุน       

ในโครงการ DTRS และ Co-Tower 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน 

 

ปัจจุบันบริษัทได้รับอัตราดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี ยอ้างอิงสําหรับลูกค้ารายใหญ่ ชันดี                   

ประเภทมีระยะเวลา (MLR) ซึงเป็นดอกเบียอตัราคงทีต่อปี โดย MLR อา้งอิงของแต่ละสถาบนัการเงินซึงมีอตัราดอกเบีย

เฉลียประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปี อตัราดอกเบีย MLR ในปัจจบุนัมีอตัราตาํทีสุดเมือเทียบกบัในอดีต ดงันนับริษทัคิดวา่อตัรา

ดอกเบียเงินกูย้มืจาก SAMART ในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี มีความเหมาะสม   
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เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติการทาํรายการ             

ทีเกียวโยงกนัเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งได้รับการอนุมติั        

ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทีมีส่วนไดเ้สีย 

มติ        ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 878,396,800 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
 

วาระท ี3 พจิารณาเรืองอืนๆ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรืองให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรืองอืนใดให้พจิารณา  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครังนี  และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.35 น. 

 

 

        ประธานทีประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

           เลขานุการทีประชุม 

             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 
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1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต    

 อายุ 72 ปี  

 ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           

 ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ  

  ซึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้  

 วนัเดือนปีทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2559  

 จํานวนปีทเีป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563) 

  หากไดรั้บการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 9 เดือน 

 คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  -  นิติศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  -  พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

  -  นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 หลกัสูตรการอบรม -  หลกัสูตรสือสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที 3 

     ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ส.ค.2563 - เม.ย.2564 

  -  หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม 

      สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม ปี 2561 

  -  หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 1 (วบส.1) 

      คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปี 2561 

  -  หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง รุ่นที 5 

      ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดบัชาติ ปี 2551 

 หลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2551 

 ความเชียวชาญ ดา้นกฎหมาย และบริหารธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน  

 มี.ค. 559  - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2555 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชนั 

 2552 - 2554 ประธานกรรมการ  บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

 2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. พ ีเอส เมมเบอร์ 

 2532 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ชงเลียงและบุตร 

 2528 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ร่วมเจริญเอน็จิเนียริง 

 2551 - 2554 ประธานกรรมการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจก. ขนส่ง (บขส.) 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี 2563            การประชุมคณะกรรมการ                             9/9  ครัง            

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            5/5  ครัง 

  การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2. นายวงศ์กฤษณ์ เจยีมศรีพงษ์      

 อายุ 52 ปี   

 ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  / กรรมการบริหาร /  

  กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /   

  ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน   

 ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการ  

  ซึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 

 วนัเดือนปีทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 15 ธนัวาคม 2563 

 จํานวนปีทเีป็นกรรมการ -  ปี -  เดือน (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563) 

 คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตรการอบรม -  หลกัสูตร TLCA CFO CPD  ครังที 5 ในหัวขอ้ “How to create value with the right environment, 

social and governance strategies” ปี 2563 จาํนวน 2 ชวัโมง 

  -  e-Learning CFO Refresher Course โดยตลาดหลทัรัพยฯ์ ปี 2563 จาํนวน 6 ชวัโมง  

  -  หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

  -  ห ลั ก สู ต ร  Strategic CFO in Capital Markets รุ่ น ที  8 หั ว ข้อ  CFO & Financial  Information 

Management  ปี 2562 จาํนวน 12 ชวัโมง 

 หลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2564 

 ความเชียวชาญ ดา้นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน 

 ประสบการณ์ทํางาน  

 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

  กรรมการบริหารความเสียง /   

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

  ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน  

 ต.ค.2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

 ธ.ค.2563  -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัยอ่ย และบริษทัทีเกียวขอ้งของ 

    บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

 ต.ค.2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 

 ม.ค.2557 - ก.ย.2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี 2563            ในระหวา่งการดาํรงตาํแหน่ง ตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีการจดัประชุม 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน)  ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ ณ วันที 25 มีนาคม 2564 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จํานวนหุ้น * คิดเป็น %ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 

2.  นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ - - 

หมายเหตุ    *  นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กจิการอืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษัท/

กจิการทีแข่งขันหรือ

เกยีวเนืองกบัธุรกจิของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต - - 3 ไม่มี 

2. นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ - - 10* ไม่มี 

หมายเหตุ     *  ส่วนใหญ่เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางทีแสดงในหนา้ถดัไป 

 

ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กจิการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

ลาํดบั บริษัท ประเภทกจิการ ตําแหน่ง 

1. บจก. พี เอส เมมเบอร์ บริการ ประธานกรรมการ 

2. บจก. ชงเลียงและบุตร บริการ กรรมการ 

3. บจก. ร่วมเจริญเอน็จิเนียริง นายหน้าซือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการ 
 

2. นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ 

ลาํดบั บริษัท ลาํดบั บริษัท 

1. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส     6. บจก. ไอ-โมบาย พลสั                                  

2. บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 7. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั 

3. บจก. ซีเคียวเอเชีย 8. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 

4. บจก. ไอ-สปอร์ต   9. บจก. ไทยเบสสเตชนั 

5. บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 10. บจก. สามารถ ย ู- ทรานส์ 
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ตามทีได้กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัซึงเขม้กว่า

ขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงันี 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้งและบุตร รวมทงัคู่สมรส

ของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจ

เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้ว           

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ

เกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั

หนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย ์   

ทีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคาํนวณ

มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับ             

การพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที

มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า               

2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง              

เป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่     

ของบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ

เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของ

บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ในวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัไดมี้การเสนอชือกรรมการเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุตโดยกรรมการท่านดงักล่าว     

มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีบริษทักาํหนด  

และมิไดมี้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอืนทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 
      

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการอสิระ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

1. การถือหุ้นในบริษทั  (25 มีนาคม 2564) 

- จาํนวนหุ้น 

- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

 

- 

- 

.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น 

 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พนี้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที

จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน           

ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั 

ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ

ของบริษทั หรือตงัแต ่20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

ไม่มี 

 

5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะได้พน้จากการ      

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

 

.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น

ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ไม่เป็น 
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ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการอสิระ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

 

9.    ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  ไม่มี 

 

นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ         

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงันี 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็น

กรรมการตรวจสอบ 

นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

1. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

ไมเ่ป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่เป็น 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มี 

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจะทาํ

หนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้ 

มี 
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บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสม เทียบเคียง

ได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหน้าทีและ

ความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึงคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบืองต้น แล้วนําข้อมูลทีได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณา           

ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพอือนุมติั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2563 ภายใน

วงเงินไม่เกิน ,000,000 บาท ซึงมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 2,015,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

ลาํดบั กรรมการ 

ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงิน (บาท) 

บริษทั 

บริษทัยอ่ย รวมทงัสิน 

ค่าเบยีประชุม 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

รวม 

กรรมการ 

บริษทั  

กรรมการ 

ตรวจสอบ  

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

กรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบีย

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

ทเีป็นตวัเงิน 

1 นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

270,000  75,000   -                    -    345,000         100,000         445,000                     -          445,000  

2 ดร. โชติวทิย ์ ชยวฒันางกูร 

กรรมการอิสระ 

135,000  150,000        40,000           60,000        385,000           80,000        465,000                    -          465,000  

3 นายคนัธิศ  อรัณยกานนท ์

กรรมการอิสระ 

135,000  75,000       30,000           80,000         320,000           80,000        400,000                     -          400,000  

4 นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 

กรรมการ 

135,000   -    -    -        135,000           80,000         215,000                    -          215,000  

5 นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

กรรมการ 

135,000   -       -    -         135,000           80,000         215,000                   -          215,000 

6 นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์(1) 

กรรมการ 

120,000   -          30,000           45,000         195,000           80,000         275,000                     -          275,000  

7 นายวงศก์ฤษณ ์เจียมศรีพงษ ์(2) 

กรรมการ 

- - - - - - - - - 

รวม 930,000        300,000      100,000         185,000      1,515,000         500,000     2,015,000                     -       2,015,000  

หมายเหต ุ  (1)   ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 1 ธนัวาคม 2563 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครัง 
(2)  ไดรั้บการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2563 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไม่มีการจดัประชุม 
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1) ชือ - สกลุ: นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    

 อายุ: 49 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4799 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2539 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ระยะเวลาการทํางาน: มิถุนายน 2536 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาโททางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การทาํงานร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นหุ้นส่วนของสํานักงานฯ  เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณสรินดา เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชี

ของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ

หลากหลายประเภททังทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

บริษทัต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวัโลก  มีความเชียวชาญในธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจการผลิตกลุ่ม

สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชินส่วนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และ 

ธุรกิจบริการ 
 

  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีทีไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท

หรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน): 

     เคย   ระยะเวลา   5   ปี                       ไม่เคย 

  (ปี 2559 - 2563) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้           ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง    

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

    ม ี                                                      ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 
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2) ชือ - สกลุ: นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์    

 อายุ: 49 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4604 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 25 ธนัวาคม 2538 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 ระยะเวลาการทํางาน: พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ปริญญาโททางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพอือาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน: คุณศิริวรรณมีประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัสํานกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดาํรง

ตาํแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสํานักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 15 ปี คุณศิริวรรณเป็นผูค้วบคุม

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ

ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททงัทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทัวโลก มีความเชียวชาญในธุรกิจ

โทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี  
   

  คุณศิริวรรณเป็นผูต้รวจสอบบญัชีทีไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน): 

    เคย   ระยะเวลา   4   ปี                        ไม่เคย 

  (ปี 2553-2554 และ ปี 2557-2558) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้            ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง   

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

   ม ี                                                        ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com  

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 
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3) ชือ - สกลุ: นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ    

 อายุ: 52 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4377 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2537 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 ระยะเวลาการทํางาน: ธนัวาคม 2533 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาโททางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การทํางานร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี  รวมถึงมี

ประสบการณ์ในการทาํงานในต่างประเทศทีสํานักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน 

และดาํรงตาํแหน่งเป็นหุ้นส่วนสํานักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 19 ปี  คุณกมลทิพยเ์ป็น      

ผูค้วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการ

ให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททงัทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษทัต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวัโลก มีความเชียวชาญในธุรกิจการผลิต 

โดยเฉพาะในกลุ่มชินส่วนอิเล็คโทรนิค กลุ่มเคมีภณัฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชินส่วน 

และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจ จดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ธุรกิจบริการ   
   

  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีทีไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย ์  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่  

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน): 

    เคย   ระยะเวลา   2   ปี                      ไม่เคย 

  (ปี 2555-2556) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้           ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง    

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

   ม ี                                                          ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com 

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 31   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือน นบัแต่วนัสินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

 ผูถื้อหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

ทงัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรือง

และเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มี         

การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นนั  

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนันับแต่วนัทีไดรั้บ

หนังสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบงัคบัไวน้นัจะ

เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนัทีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม     

ผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย     

อนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสีครังใด จาํนวน  

ผูถื้อหุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครังนนัให้แก่บริษทั 
 

 ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที   ว ัน เวลา        

ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีเสนอต่อทีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า

เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 

 ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายสิีบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่าย

ไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้หนึงชวัโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็น

อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ      

นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

 ขอ้ 34 มติของทีประชุมผูถื้อหุ้นนนัให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2)   ในกรณีต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้น         

ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

ข.   การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค.   การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ        

การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน           

โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  
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 ขอ้ 35 กิจการอืนทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปีทีผ่านมากิจการของบริษทั

  ไดจ้ดัการไป 

 (2)    พิจารณาและอนุมติังบดุล 

 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

 (4)    เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 (5)    แต่งตงัผูส้อบบญัชี 

 (6)    กิจการอืน ๆ   
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

 ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

กรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด    
  

 ขอ้ 16 ให้ทีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

 (1) ให้ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีพึงจะมี หรือพึงจะเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการทีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

 ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม 

  กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันนั ใหจ้บัสลากกนั

วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

  กรรมการผูอ้อกไปนนัจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

 ขอ้ 21 ทีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  

กึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

เรืองอืน ๆ   
 

 ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ

ต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมติังบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนนี คณะกรรมการตอ้งจดัให้

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมสามญัประจาํปี 
  

(1) สํ าเนางบดุ ลและบัญชี กําไรขาดทุ นที ผู ้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

 ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 40 ห้ามมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังคราว ในเมือเห็นว่าบริษทัมีผล

กาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายใน  เดือน นับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทงันีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

 ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปี   

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของทุนจดทะเบียน 
 

 ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครังทีมีการพิจารณางบดุล บญัชี

กาํไรขาดทุน และปัญหาเกียวกับบัญชีของบริษัท เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษัทจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัทีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครังนนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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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 

 

ขอมอบฉนัทะให ้

  1.     อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที  ถนน  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

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

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

  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที                  

27 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้
 ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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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 หรือ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที                   

27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

  วาระที   1 เรือง รับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2563                

                                       (วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระที   2 เรือง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2563     

                            (วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระที   3 เรือง พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563     

     (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที    4 เรือง พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563   

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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  วาระที     5 เรือง พิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ    

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

   1) ชือกรรมการ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต   

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  2) ชือกรรมการ นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     6  เรือง พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2564   

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที    7 เรือง พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564    

      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     8 เรือง พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)        

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6)  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 7 

29 

 

 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

   

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)                            

ในการประชุมผูถ้ือหุ ้นสามญัประจาํปี  2564 ในวนั ที  27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ 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 

  วาระที เรือง พิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ (ต่อ)     

   ชือกรรมการ       

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ       

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ       

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ       

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   ชือกรรมการ       

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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รายชือกรรมการ ตําแหน่ง อายุ ทีอยู่ 

การมีส่วนได้เสีย

พเิศษในวาระการ

ประชุมครังนี 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษทั  

(ณ วันที 25 มีนาคม 2564) 

 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

72 

 

99 ซอยแจ่มจนัทร์  

ถนนสุขมุวทิ 63  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 

 

วาระที 5      

        

 

- 

 

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 9.00 น. ในวนัที 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที  99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลกัฐานทีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือ

สร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร ทงันี สามารถดูแผนทีแสดงสถานทีจดัประชุมทีแนบมาพร้อมหนังสือฉบบันี ตามสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัที 11    

 

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 8 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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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2563 

 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบวา่ในกรณีทีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะ

ขอรับรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัทีเป็นรูปเล่มเพมิเติม กรุณาแจง้ความประสงค ์โดยกรอกแบบฟอร์มดา้นล่าง และ

ส่งกลับมายงับริษทัทางโทรสารหมายเลข 02-502-6361 หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com หรือ

ทางไปรษณีย ์เพอืทีบริษทัจะไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีให้ท่านต่อไป 

 

ชือผูถื้อหุน้  

ทีอยู ่  

 

 

  

โทรศพัท ์  
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กรุณาส่ง 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

หน่วยงานเลขานุการบริษทั 

เลขที 99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34 

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ 

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบัตามรอยปรุ 

 

ติดแสตมป์ 

3 บาท 
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แผนทแีสดงสถานทจีัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขท ี99/20 หมู่ 4 

 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

 
 


