
         
 บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)   หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565    วันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขท่ี 99/20 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120    เปดรับลงทะเบียน เวลา 9.00 น.                     



 
 มาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและสวัสดิภาพของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมถึงผูที่มีสวนรวมในการจัดประชุมทุกทาน จึงขอใหทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1.  บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 ทั้งนี้ โดยมีขอมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 และ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ที่เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท www.samartdigital.com โดยสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมาที่          สวนงานเลขานุการบริษัท   บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)                                                     เลขที่ 99/2 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 34   ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  2.  ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหนา โดยสงคําถาม พรอมระบุชื่อและนามสกุล ผานชองทางดังนี้ 

 สงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในขอ 1  
 เว็บไซตของบริษัท www.samartdigital.com 
 อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com  
 โทรสาร 02-502-6361 3.     บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเขารวมประชุม โดยจัดเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร      ในจุดตางๆ เชนจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในสวนการจัดที่นั่งในหองประชุมซึ่งมีจํานวนจํากัดจะสามารถรองรับผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ (“ผูเขารวมประชุม”) ไดจํานวน 50 ที่นั่ง เมื่อที่นั่งเต็มแลวบริษัทขอความรวมมือผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเขารวมประชุม 4.  บริษัทขอใหผูเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้4.1   ผูเขารวมประชุมจะตองตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผูเขารวมประชุม  รวมทั้งบุคคลใกลชิดมีการเดินทางหรือผานในพ้ืนที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ในกรณีที่มีการปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 4.2   ผูเขารวมประชุมตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาสูบริเวณงาน ผูเขารวมประชุมที่ผานการคัดกรอง                   จะติดสติกเกอร และสวมหนากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม รวมทั้งทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ  



 
4.3   ผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขาบริเวณพื้นที่ประชุม 4.4   ผูเขารวมประชุมที่ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดสงคําถามใหแกประธานในที่ประชุม 5.  บริษัทงดบริการอาหารและชาหรือกาแฟ ในบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมทั้งงดแจกรายงานประจําปแบบรูปเลมในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่น ซึ่งอาจเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกลาวขางตน หากมีผูเขารวมหรือมาพรอมกันเปนจํานวนมาก อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทขออภยัในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้  ทั้งนี้ หากสถานการณมีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุม            ผูถือหุน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตของบริษัท (www.samartdigital.com) ขอใหผูถือหุนติดตามผานชองทางดังกลาวอยางใกลชิด           



สารบัญ 
  หนา หนังสือเชิญประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2565 1 เอกสารแนบหนังสือเชญิประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2565  สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1   : สําเนารายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 8 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2   : ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ                                             แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 22 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3   : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 26 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4   : รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2564 29 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5   : ขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งในป 2565 30 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6   :  ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 33 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7   : หนังสือมอบฉันทะ 36 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8   : รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ                                 ใหเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 41 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 9  : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม วธิีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 42 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 10 : แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2564 45 สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 11 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  47 
  

















สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 1  

8  

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) วัน เวลาและสถานที่   ประชุมเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่  99/20 หมู  4             ถนนแจงวฒันะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 เริ่มประชุม  นายปยะพันธ จัมปาสุต ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุมกลาวแนะนําตนเอง และไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท รายงานจํานวนผูเขารวมประชุมตอที่ประชุม ซึ่งมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนรวม 37 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 9,344,040,600 หุน คิดเปนรอยละ 70.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท โดยมาดวยตนเอง 14 ราย จํานวน 53,671,600 หุน และมอบฉันทะ 23 ราย จํานวน 9,290,369,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตอ โดยแจงตอที่ประชุมวาบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจจะไมเทากัน ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวากรรมการไดเขารวมประชุมครบทุกทานคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 6 คณะไดเขารวมประชุมดวย ตอจากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ และผูบริหารของบรษิัทท่ีเขารวมประชุม ดังนี้ กรรมการผูเขารวมประชุม   1. นายปยะพนัธ จัมปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2. ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  3. นายคันธิศ อรัณยกานนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ  4. นายเจริญรัฐ วไิลลักษณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมก ารผูมีอํ านาจล งนาม / ป ระธาน เจ าห น าที่บริห าร / ประธานก รรมการบริห าร /                           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  6. นางสาวบุญรัตน มงคลรตันกร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท  ผูบริหารที่เขารวมประชมุ   1. นางสุมลทิพย ศรเีมฆ  ผูอํานวยการฝายบัญชี 2. นายหิรัญ พนัธุบานแหลม  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 3. นายสุชล รัชยา   ทีมการเงิน ประธานฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวาเพ่ือความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เพื่อเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายกฤติเดช ภัทรศยาวรดิษ ผูรับมอบอํานาจ อาสาสมัครเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูสมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนบัคะแนน และไดมอบหมายใหเลขานกุารบริษัทชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมการประชุมรบัทราบโดยทั่วกัน ดังนี้  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 1.    ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู 2.    ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่ไดรับ           ณ ตอนลงทะเบียน 3.    หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 
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4.   การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ  5.   ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในระบบเพื่อการลงมติแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมรับทราบทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทยีบกับจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละระเบียบวาระ 6.  ในทุกระเบียบวาระ ถาผู ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอใหเขียน                 ลงในกระดาษที่เตรยีมไวใหและสงใหเจาหนาที่ โดยระบุวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และแจงชื่อและนามสกุล เร่ืองที่แจงใหผูถือหุนทราบ       หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลว บริษัทขอใหผูถือหุนทุกทานสงคืนใบลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจาก        หองประชุม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน มาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  บริษัทไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติตางๆ ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม 2565 โดยบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทัเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขาประชุมดวยตนเอง บรษิัทมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลตามมาตรการปองกันโรคที่ราชการกําหนดในจุดตาง  ๆของสถานที่จัดประชุม และมีการจํากัด  ที่นั่งในหองประชุมใหสามารถรองรบัผูเขารวมประชุมไดจํานวน 50 ที่นั่ง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 มีดังนี้      1. ผูเขารวมประชุมตองผานการตรวจวัดอุณหภูมริางกายและตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม  2. ผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม รวมทั้งทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ 3. ผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหเขาบริเวณพื้นที่ประชุม 4. ผู เขารวมประชุมท่ีประสงคจะสอบถามในที่ประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมและตอบ            ในที่ประชุม 5. บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณสถานที่จัดประชุม                       เม่ือผูถือหุนรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของแลว ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดจัดสงใหตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นสมควรเสนอให    ผูถือหุนรับทราบ ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบจึงไมตองลงคะแนนเสียง   
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วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามที่      ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 370,370,370.40 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 3,703,703,704 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ภายหลังการใชสิทธิดังกลาว มีหุนคงเหลือจากการใชสิทธิจํานวน 1,821,220,444 หุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 182,122,044.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,493,794,978.10 บาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 1,821,220,444 หุน ที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธ ิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ “ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน  : 1,493,794,978.10  บาท  (หนึ่งพันสี่รอยเกาสิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสี่พันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสตางค)              แบงออกเปน           :    14,937,949,781  หุน  (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน)             มูลคาหุนละ :                       0.10   บาท (สิบสตางค)             โดยแบงออกเปน            หุนสามัญ                :     14,937,949,781  หุน  (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน)              หุนบุริมสิทธิ :                           -   หุน  (-หุน)”   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ        ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 182,122,044.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,493,794,978.10 บาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 1,821,220,444 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกผูลงทุนในวงจํากัด ประธานฯ ไดเสนอใหนายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงินเปนผูรายงานตอที่ประชุม นายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน ไดรายงานวาเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใชลงทุนในโครงการตางๆ รวมถึงการชําระหนี้ธนาคาร คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือทางการเงินตางๆ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมของบริษัท (“หุนกูแปลงสภาพ”) โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัด ไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกลาวไม เปน บุคคลที่ เกี่ยวโยงกับบ ริษัท  ตามประ กาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม หุนกูดังกลาวเปนหุนกูแปลงสภาพ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน อายุ 3 ป นับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพแตละชุดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอป ทั้งนี ้ไดรายงานสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ ดังนี้ 
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หัวขอ รายละเอยีด ผูออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประเภทของหุนกูแปลงสภาพ หุนกูแปลงสภาพที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุนกูแปลงสภาพ”) สกุลเงิน บาท จํานวนตนเงินรวมของหุนกูแปลงสภาพทั้งหมด ไมเกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังตอไปนี้ (1) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche 1) มีมูลคาไมเกิน 200 ลานบาท โดยแบงออกเปน 20 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท  (2) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche 2) มีมูลคาไมเกิน 250 ลานบาท โดยแบงออกเปน 25 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท  (3) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche 3) มีมูลคาไมเกิน 250 ลานบาท โดยแบงออกเปน 25 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท (4) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 4 (Tranche 4) มีมูลคาไมเกิน 300 ลานบาท โดยแบงออกเปน 15 ชุดยอย ชุดละ 20 ลานบาท เงื่อนไขการออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุนกูแปลงสภาพเปนชุดๆ ทีละชุดตามลําดับ และในการออกหุนกูแปลงสภาพไดในแตละชุด บริษัทจะทยอยออกเปนชุดยอยแตละชุดตามความตองการใชเงินของบริษัทในแตละคราว ทั้งนี้ การออกหุนกูแปลงสภาพอยูภายใตความสําเร็จของเงื่อนไขบังคับกอน ซึ่งไดแก การไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้ กําหนดใหระยะเวลาในการออกหุนกูแปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ป นับแตวันที่ที่ประชุม     ผูถือหุนมมีติอนุมัติใหออกหุนกูแปลงสภาพ หากบริษัทมิไดออกหุนกูแปลงสภาพครบจํานวนภายใน    3 ป บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผูถือหุนในการออกหุนกูแปลงสภาพสวนที่ยังไมออกโดยขึ้นอยูกับ   ความจําเปนในการใชเงินของบริษัท อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 0.50 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ อาย ุ 3 ป นับจากวนัที่ออกหุนกูแปลงสภาพแตละชุด  การชําระคืนเงินตน ชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกูแตละชุด ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ             แตละชุด โดยหุนกูแปลงสภาพแตละชุดมีอายุ 3 ป นบัจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ สิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ กอนวันครบกําหนด ผูถือหุนกูแปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด ท้ังน้ี การไถถอนหุนกูแปลงสภาพใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพท่ีจะออกในแตละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรอืประกาศที่เกี่ยวของ รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวของ  อัตราสวนการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ 
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หัวขอ รายละเอยีด ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเห มาะสมของการกําหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ) ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด จึงไมเขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)  “ราคาตลาด” คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ ผูถือหุนกู     แปลงสภาพจะใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายในแตละวันทําการติดตอกัน (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหนง สวนราคาแปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 3 ตําแหนง อยางไรก็ตาม ถาราคาแปลงสภาพที่คํานวณขางตนตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะตองออกหุนชดเชยเพ่ิมเติมในลักษณะที่ทําใหการคํานวณหุนทั้งหมดที่จะออกในมูลคาที่ตราไวเปนไปตามราคาแปลงสภาพ หมายเหตุ :   
o หากหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพจากหุนกูแปลงสภาพถูกกําหนดราคาแปลงสภาพต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใชสิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใชสิทธิแปลงสภาพคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณจากราคาปดถวงน้ําหนักดวยปริมาณการซื้อขายในแตละวันทําการติดตอกัน) บริษัทมีหนาที่หามมิให AO Fund และ AO Fund 1 (“ผูลงทุน”) ที่ใชสิทธิแปลงสภาพขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ผูลงทุนไดรับหลักทรัพยแปลงสภาพดังกลาว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผูลงทุนไดรับหลักทรัพยแปลงสภาพครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดที่ถูกสั่งหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรบัหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 
o ในกรณีที่บริษัทออกหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “เหตุการณที่บริษัทจะตองออกหุนใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ” ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือหุนกูแปลงสภาพแตละชุดสามารถใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพไดทุกวันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพจนถึงเวลาปดทาํการของวนัทําการกอนวันครบกําหนดอายุหุนกูแปลงสภาพ 1 สัปดาห จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพ กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) 2,213,029,597 หุน (คิดเปนรอยละ 12.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทบนสมมติฐานวามีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
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หัวขอ รายละเอยีด และใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัททั้งจํานวน) หมายเหตุ  จํานวนหุนท่ีจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจํานวน  2,213,029,597 หุน และจํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,731,043,303 หุน รวมจํานวนหุนท่ีจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้และใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนจํานวนทั้งสิ้น 3,944,072,900 หุน ซึ่ง  คิดเปนรอยละ 23.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทบนสมมติฐานวามีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิแลวทั้งจํานวน ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธแิปลงสภาพ บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน    ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยที่หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพย        จดทะเบียนอยูในขณะนั้น ขอจํากัดในการโอนหุนกูแปลงสภาพ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขายตอ          ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้น การโอนหุนกูแปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุนกูแปลงสภาพตองมีลักษณะที่ไมทําใหจํานวนผูถือหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในวงจํากัดเกินกวา 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจํานวนผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนจะตองนับจํานวน ผูถือหุนกูแปลงสภาพท้ังหมดที่เสนอขายในวงจํากัด (ไมวาจะไดรับหุนกูแปลงสภาพจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม หรือไดรับโอนหุนกูแปลงสภาพมาจากผูถือหุนกูแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเปนผูถือหุนกูแปลงสภาพท่ีแทจริงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก วิธีการจัดสรร จัดสรรตอบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบันตามนัยของขอ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ และการเสนอขายหุนกู         แปลงสภาพในวงจํากัด ครั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดภายใตขอ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 เหตกุารณท่ีบริษัทจะตองออกหุนใหมเพิ่มเตมิเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ 
บริษัทอาจดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยสวนตางเปนเงินสด ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพตามหลักเกณฑที่จะไดระบุไวในขอกําหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ  

ผลกระทบตอผูถือหุน ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุนกูแปลงสภาพ   จากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหกับนักลงทุน ท้ังน้ีการพิจารณาผลกระทบตอ    ผูถือหุนของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดาน คือ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) 
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หัวขอ รายละเอยีด (1) การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  Price Dilution = (Po - PE) / Po  โดยที่  Po = ราคาหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 0.5243 บาทตอหุน โดยใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลในวงจํากัด คือ ระหวางวันที่  11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565   Pe = ราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติใหเทากับ Po ซึ่งเทากับ 0.4719 บาทตอหุน  PE = ราคาหุนหลังการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ โดยที่  PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  Qo = จํานวนหุนท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 14,937,949,781 หุน  Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 2,213,029,597 หุน  ดังนั้น  PE = (0.5243 x 14,937,949,781) + (0.4719 x 2,213,029,597) / (14,937,949,781 + 2,213,029,597)  PE = 0.5175 บาทตอหุน  Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.5243  – 0.5175)/ 0.5243 = 1.29%  ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทท้ัง จํานวนจะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุนรอยละ 1.29 ซึ่งเปนกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไดมากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเทากับรอยละ 90 ของ ราคา Po กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) (2) การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตร ตอไปนี้  Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  โดยที ่Qo = จํานวนหุนท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 14,937,949,781 หุน  Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 2,213,029,597 หุน  Control Dilution = 2,213,029,597 /(14,937,949,781 +2,213,029,597) = รอยละ 12.90 ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัททั้ง จํานวน การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ของผูถือหุนจะคิดเปนอัตรารอยละ 12.90 
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หัวขอ รายละเอยีด ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดท่ีระบุไวขางตนเปนสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพเบื้องตน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับหุนกูแปลงสภาพ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เหตผุล ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทใหแกผูถือหุนกูท่ีไมใชสิทธิแปลงสภาพเม่ือครบกําหนดไถถอน 

คณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้         เปนทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคลองตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันตอภาวะตลาดหุนและปจจัยแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจ         ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคลองทางการเงินและใชขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจําเปนไดอยางทันทวงที รวมถึงยังชวยทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นําเงินเพิ่มทุนไป     ชําระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและมั่นคงทางดานการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเปนการปรบัโครงสรางเงินทุนของบริษทัใหมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนําเงินไดมาสรางรายไดจากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหมที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน ซึ่งจะสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทและผูถือหุนในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุน    ในครั้งนี้ยงักอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวแบบรายงานการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพและผูถือหุนแปลงสภาพไมไดใชสิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกําหนดไถถอน บริษัทคาดวาการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตนาจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจําเปนบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนหรือบุคคลในวงจํากัดซึ่งถือเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในชวงเวลานั้นประกอบการตดัสินใจอีกครั้งหนึ่ง ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน  บริษัทคาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งไดรับเงินจากการเสนอขายกูแปลงสภาพดังกลาวภายใน 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะสงผลใหบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ    ก ารป ระก อบ ธุ รกิ จข องบ ริษั ทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดํ า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท อั นเนือ่งมาจากการเพิ่มทุน   
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้จะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงทั้งในเชิงโครงสรางทางการเงิน ชวยเพ่ิมความยืดหยุนดานฐานะการเงินเพื่อเขาลงทุนโครงการในอนาคต ดังน้ัน การเพิ่มทุนดังกลาวจะไมสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

คํารับรองของกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ . 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบญัญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ .ศ . 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) 
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AO Fund และ AO Fund 1 เปนกองทุนเปดท่ีมีวัตถุประสงคการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยการลงทุนผานตราสารทางการเงินเพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กลยุทธการลงทุนคือการจัดหาแหลงเงินทุนใหแกบริษัทตางๆ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงคการปรับ     โครงสรางหน้ี  ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพจิารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แกไข หรือดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ (1)  กําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตามความเหมาะสม ไมวาจะเปนการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ มูลคาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุนสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิทธิแปลงสภาพ ราคาไถถอน ระยะเวลาไถถอน วันสิ้นสุดของการใชสิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณที่บริษัท ตองออกหุนใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย ในฐานะผูรับมอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพจะใชสิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม (2)  การแตงตั้งที่ปรึกษาและบุคคลตางๆ (เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวของกับการติดตอใหขอมูล และยื่นเอกสาร คําขอ คําขอผอนผัน หลักฐานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตามท่ีเห็นสมควร   (3)  เจรจา ตกลง เขาทํา แกไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐาน การเปดเผยขอมูล รายงานผลการขาย และเอกสารตางๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตอ การยื่น การแกไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐานการเปดเผยขอมูล รายงานผลการขาย และเอกสารตางๆ ตอสํานกังานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ   (4) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรท่ีเกี่ยวของกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ เพื่อใหการดําเนินการตามที่ระบไุวขางตนสําเร็จลุลวง ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคําถามและคําตอบสรุปไดดังนี้ นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถือหุน บริษัทจะนาํเงินท่ีไดจากการออกหุนกูแปลงสภาพ 1,000 ลานบาท ไปลงทุนในโครงการใดบาง 
ทีมการเงิน เงินสวนใหญจะนําใชไปในการลงทุนในโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) เพื่อติดต้ังระบบโครงขายครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใชงาน  นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถือหุน บริษัทจะรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวในชวงใดของป 2565  
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นายวฒันชัย วิไลลักษณ  ปจจุบันบริษัทมี 2 โครงการใหญที่ไดลงนามใหบริการรวมกับ NT คือ MOI และ PEA บริษัทอยูระหวางติดตั้งระบบโครงขาย โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป 2565 บริษัทมีการรับรูรายไดจากการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารในไตรมาสที่ 1/2565 และจะเริ่มรับรูรายไดจากการใหบริการAirtime ในไตรมาสที ่2-3/2565 ไปจนครบอายุสัญญา นายวชิา โชคพงษพันธ ผูถือหุน โครงการ DTRS มีกําไรไหม  นายวฒันชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน  
โครงการ DTRS มีรายได 2 สวนคือรายไดจากการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารซึ่งมีกําไรขั้นตนประมาณ  3-5% ในปจจุบันบริษัทมีผูใชบริการตามสัญญาประมาณ 86,000 ราย และรายไดคาบริการรายเดือนประมาณรายละ 700-800 บาท โดยบริษัทมีสวนแบงรายไดคาบริการอยูที่ 5/8 ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการรวมกับพันธมิตรในการเสนอบริการใหกับหนวยงานขนาดใหญตางๆ โดยตั้งเปาหมายจํานวนผูใชงานไวประมาณ 120,000 – 150,000 ราย นายวชิา โชคพงษพันธ ผูถือหุน ขอแนะนําใหบริษัทพิจารณาเพิ่มสินคาและบริการใหมๆ ที่มีโอกาสเติบโต เพ่ือเพิ่มรายไดและสรางผลกําไรใหกับบริษัท นายปยะพันธ จัมปาสุต ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ       ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัดและไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และAdvance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แกไข หรือดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่องจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามที่คณะกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัดและไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) บริษัทจึงตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  1,493,794,978.10 บาท  เปนทุนจดทะเบียนให มจํานวน 1,715,097,937.80 บาท โดยก ารออกหุ นสามัญ เพิ่ มทุนจํานวน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้  
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“ขอ 4.   ทุนจดทะเบียนจํานวน : 1,715,097,937.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบหาลานเกาหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค)  แบงออกเปน :    17,150,979,378 หุน (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัหนึ่งรอยหาสิบลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบแปดหุน)  มูลคาหุนละ :                      0.10 บาท (สิบสตางค)  โดยแยกออกเปน  หุนสามัญ :    17,150,979,378 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหน่ึงรอยหาสิบลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบแปดหุน)  หุนบุรมิสิทธิ :                         - หุน (-หุน)”    ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ        ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจํานวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,493,794,978.10 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,715,097,937.80 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 221,302,959.70 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 2,213,029,597 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหกับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ จัดสรรใหแก จํานวนหุน  อัตราสวน (เดิม:ใหม) ราคาขาย (บาทตอหุน) วัน เวลา จองซ้ือและชําระเงินคาหุน หมายเหตุ 
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  

ไมเกิน  2,213,029,597  หุน อัตราแปลงสภาพ เทากับ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพที่จะใชสิทธิหารดวยราคาแปลงสภาพ 
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ) บริษัทจะกําหนดภายหลัง  เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกู    แปลงสภาพซึ่งเสนอขายใหแกผูลงทุนในวงจํากัด  
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ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีี่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ลําดบั ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 10 กุมภาพันธ 2565 2 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 (Record date) 24 กุมภาพันธ 2565 3 วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 18 มีนาคม 2565 4 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนบัแตวันท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในวงจํากัด กําหนดขึ้นภายหลังไดรับมติอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2565  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,213,029,597 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหกับ AO Fund และ AO Fund 1 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 23    ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอท่ีประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาเพื่อใหวัตถุประสงคของบริษัทครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 23 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ ปจจุบัน เสนอแกไข ขอ 23 “ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขาเเละสงออก หรือใหไดมาโดย     วิธีใด มีไวเพื่อใช ใหบริการ ขายปลีก ขายสง ขายโดยวิธีผอนชําระหรือจําหนายดวยวิธีการใดๆ และใหบรกิารซอมบํารุงโทรศัพทเคลื่อนที่ วทิยุติดตามตัว เครื่องมือเครื่องใชสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑโปรเเกรมคอมพิวเตอร ระบบ อุปกรณฮารดแวรเเละซอฟตแวร เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส เครื่องรับสงวิทยุและโทรทัศน  เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานและภายในบาน รวมทั้งอุปกรณ สวนประกอบและอะไหลที่เก่ียวของของสินคาดังกลาว”  

ขอ 23 “ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขาเเละสงออก หรือใหไดมาโดย     วิธีใด มีไวเพ่ือใช ใหบริการ ขายปลีก ขายสง ขายโดยวิธีผอนชําระหรือจําหนายดวยวิธีการใดๆ และใหบริการซอมบํารุงเครื่องวิทยุคมนาคม โทรศัพทเคลื่อนท่ี วิทยุติดตามตัว เครื่องมือเครื่องใชส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องคอมพวิเตอร ผลิตภัณฑโปรเเกรมคอมพิวเตอร ระบบ อุปกรณฮารดแวรเเละซอฟตแวร เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือเครื่องใชอิ เล็กทรอนิกส  เครื่องรับสงวิทยุและโทรทัศน เครื่องมือเคร่ืองใชสํานักงานและภายในบาน รวมทั้งอุปกรณ แบตเตอรี่ สวนประกอบและอะไหลที่เก่ียวของของสินคาดังกลาว”  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัตกิารแกไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคของบรษิัท ขอ 23 และอนมุัติการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาแกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงถอยคําของ
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วัตถุประสงค รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกลาวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตีความของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบยีนหรือเจาหนาที่เพื่อใหการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคสําเร็จลุลวง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคําถามและคําตอบสรุปไดดังนี้ นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน บริษัทจะทําอยางไรใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น  ทีมการเงิน ในป 2564 บริษัทยังไมมีการรับรูรายไดคาบริการรายเดือนจากโครงการ DTRS เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการติดตั้งระบบโครงขาย มีเพียงการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารบางสวน อีกทั้งยังมีคาใชจายทางการเงินที่เพิ่มสูงข้ึน สวนป 2565 บริษัทจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากจะเริ่มมีการรับรูรายไดคาอุปกรณและคาบริการรายเดือนจากโครงการ DTRS  นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน จากงบการเงินป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 54 ลานบาท ขอสอบถามวาบริษัทจะมีคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้เทาใด  ทีมการเงิน คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งน้ี จะมีมูลคาใกลเคียงกับการออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งกอน นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน นอกเหนือจาก 2 โครงการที่แจงมาแลว ในป 2565 บรษิัทจะมีรายไดจากโครงการอ่ืนเพิ่มขึ้นหรือไม 
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  บริษัทอยูระหวางดําเนินการรวมกับพันธมิตรในการเสนอบริการใหกับหนวยงานขนาดใหญตางๆ หลายโครงการ เพื่อเพ่ิมจํานวนผูใชบริการใหเปนไปตามเปาหมาย หากมีความคืบหนาจะแจงให     ผูถือหุนไดรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา    ผูถือหุน  ขอใหอธิบายรายละเอียดธุรกิจของ SDC โดยเฉพาะโครงการ DTRS  
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการ DTRS มา 3-4 ปแลว โดยใหบริการรวมกับบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (“NT”) ซึ่งเปนผูใหบริการ DTRS ท่ีมีโครงขายขนาดใหญและเปน       ผูใหบริการเพียงรายเดียวที่มีใบอนุญาตใหบริการกับลูกคาทั่วไปได ลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนองคกรภาครัฐที่มีหนวยงานสวนภูมิภาค หรือหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น โดยบริษัทจะเปน      ผูจัดหาและติดตั้งอุปกรณโครงขาย DTRS ตามแผนงานพัฒนาโครงขายการใหบริการ DTRS ที่ไดมีการตกลงกัน ปจจุบันไดมีการติดตั้งระบบโครงขายไปแลวประมาณ 70% แตยังไมครอบคลุมพื้นที่การใชงานทั้งหมด สวน NT จะเปนผูจัดหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื่อสัญญาณ ระบบไฟฟา และ   คาใชกระแสไฟฟา  โครงการนี้มีรายได 2 สวนคือรายไดจากการจําหนายอุปกรณวทิยุสื่อสาร และคาบริการรายเดือน ซึ่ง บริษัทจะเปนผูจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสาร และไดรับสวนแบงรายไดจากคาบริการรายเดือนท่ี NT 
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จัดเก็บไดจากคูสัญญา ตลอดระยะเวลาการใชงาน  สวนธุรกิจ Content บริษัทอยูระหวางการวางแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจะมีการเปดตัวชองทางการใหบริการใหมๆ ที่เขาถึงผูบริโภคมากขึ้น รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา  ผูถือหุน การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้มีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท และการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางไร นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้จะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในเชิงโครงสรางทางการเงิน ชวยเพิ่มความยืดหยุนดานฐานะการเงินเพื่อเขาลงทุนโครงการตางๆ การใชสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทในแตละคร้ังจะมีสวนเกินมูลคาหุน ซึ่งบริษัทอาจมีการพิจารณานําสวนเกินมูลคาหุนมาลดขาดทุนสะสม และหากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทก็จะสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา  ผูถือหุน ใครเปนผูกําหนดระยะเวลาในการออกหุนกูแปลงสภาพ และการใชสิทธิแปลงสภาพในแตละครั้ง 
ทีมการเงิน บริษัทจะทยอยออกหุนกูแปลงสภาพเปนชุดๆ ตามความตองการใชเงินของบริษัทในแตละคราว โดยผูถือหุนกูแปลงสภาพจะสามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งบริษัทจะมีการแจงขาวใหผูถือหุนไดรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดสละเวลาเขารวมประชุมครั้งนี้  และกลาวปดประชุม เวลา 11.00 น.           ประธานที่ประชุม                   (นายปยะพันธ จัมปาสตุ)             เลขานุการที่ประชุม              (นางสาวบญุรัตน  มงคลรัตนกร)  
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     1.    นายคนัธิศ อรัณยกานนท     อายุ 55 ป   ตําแหนงปจจุบันในบริษทั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /                         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว   วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 กันยายน 2546   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 18 ป 3 เดือน  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   หากไดรบัการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะดํารงตําแหนงรวมเปนเวลา 21 ป 3 เดือน  คุณวุฒิทางการศึกษา -  Mini MBA บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หลักสูตรการอบรม - ไมมี -   หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   -  หลักสูตรการพัฒนากรรมการบรษิัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547  ความเชี่ยวชาญ ดานการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ  ประสบการณทํางาน   2552 - ปจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2551 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2557 - ส.ค. 2564 กรรมการบริหาร บมจ. ผลิตภณัฑอาหารกวางไพศาล  2544 - ต.ค. 2564 กรรมการ บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  ประวัติการเขาประชุมในป 2564            การประชุมคณะกรรมการ                              6/6  ครั้ง    การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   2/2  ครั้ง          การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             4/4  ครั้ง   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3  ครั้ง   การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบรษิทั เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย จัดหาธุรกิจใหมๆ ใหกับบรษิัทและบรษิัทยอย                     
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2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ       อายุ 61 ป    ตําแหนงปจจุบันในบริษทั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการ    ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว  วันเดือนปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 กันยายน 2546  จํานวนปที่เปนกรรมการ 18 ป 3 เดือน  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา  The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย  หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 9  วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  ป 2564   -  หลักสูตรนักบรหิารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปราบการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 11  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ค. - ก.ย. 2563   -  หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุนที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ส.ค. 2562  - มี.ค. 2563   -  หลักสูตรวทิยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที ่1  (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร        สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ป 2561   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวทิยาการพลังงาน รุนท่ี 10 (วพน.10) สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2560   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19  (วตท.19) สถาบันวทิยาการตลาดทุน ป 2557   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการบริหารงานพัฒนาเมือง รุนท่ี 1 (มหานคร1) สถาบันพัฒนาเมือง ป 2555   -  หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร      ป 2548 - 2549   หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ป 2547    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547  ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารธุรกิจ และดานวิศวกรรม  ประสบการณทํางาน   พ.ค. 2559 -ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล  2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  พ.ค. 2559 - ปจจุบัน                                        กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                    บมจ. สามารถเทลคอม               2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2541 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2539 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร  บมจ. สามารถเทลคอม     2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน  2556 - ม.ค. 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส           2561 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร                                                   บมจ. สามารถ เอวิเอช่ัน โซลูช่ันส                                                                                                           (อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบยีนใน SET)                                                                 ปจจุบัน                                                            กรรมการ                                                                                บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง                                                                                                   และบริษัทในกลุม   ประวัติการเขาประชุมในป 2564            การประชุมคณะกรรมการ                        6/6  ครั้ง              การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       3/3  ครั้ง  การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษทั เปนผูรวมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานและหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย จัดหาธุรกิจใหมๆ ใหกับบรษิัทและบรษิัทยอย 
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 ขอมูลการถือหุนในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565  ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน * คิดเปน %ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1.  นายคันธิศ อรัณยกานนท 800,000 หุน 0.01% 2.  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ - - หมายเหตุ    *  นับรวมจาํนวนหุนของคูสมรส และบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ  ขอมูลการดํารงตาํแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษทัจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น  

ผูไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) (1) การดํารงตาํแหนงในบรษิัท/กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 1. นายคันธิศ อรัณยกานนท ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 2 1. บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน -  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจาหนาที่บรหิาร /     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 2. บมจ. สามารถเทลคอม -  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

28 แหง (2) ไมม ี

หมายเหตุ   (1)   สามารถดูรายช่ือกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) ไดในหนาถัดไป  (2)  รวม บมจ.สามารถ เอวเิอช่ัน โซลูชั่นส อยูในระหวางการนาํเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย                  
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 ขอมูลการดํารงตาํแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษทั/กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1.  นายคันธศิ อรัณยกานนท 
 -ไมม-ี 2.  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาํดับ บริษัท ลําดับ บริษัท 1. บจก.  สามารถ คอมเทค   15. บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง   2. บจก. สามารถบรอดแบนด เซอรวิสเซส   16. บจก. สามารถ ย-ูทรานส (เมียนมาร) (1) 3. บจก. สามารถวศิวกรรม   17. บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอรจี 4. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส   18. บจก. เน็ตเซอรวิส (ประเทศไทย) 5. บจก. สามารถ เอ็ด เทค็   19. บจก. ซีเคียวอินโฟ 6. บจก. สามารถ ย ู-ทรานส   20. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูช่ันส (2) 7. บจก. แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค เซอรวิส   21 บจก. วิไลลักษณ อุตสาหกรรมการเกษตร 8. บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท   22. บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุร ี9. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   23. บจก. วิไลลักษณ ดีเวลลอปเมนท 10. บจก. ไทยเทรดเน็ท 24. บจก. เวิลด พอรตโฟลิโอ แมเนจเมนท 11. บจก. สมารทเทอรแวร   25. บจก. เดอะ มิวเซียม 12. บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง   26. บจก. ภูผาธารา 13. บจก. สามารถ เรดิเทค   27. บจก. วิไลลักษณ (แคมโบเดีย)   14. บจก. พอรทัลเน็ท 28. บจก. ซีเอสวี แอสเสท   หมายเหต ุ  (1)  อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท               (2) อยูในระหวางการนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ตามท่ีไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงเขมกวาขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังน้ี  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรอืบริษัทยอย 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ  กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว           ไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบรษิัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย    ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับ             การพิจารณาภาระหนี้ดงักลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวนัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ         ผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา               2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง              เปนกรรมการ 7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ     ของบริษัท 8.  ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท       



สิง่ที่สงมาดวยลําดับที่ 3  คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

27  

 ในวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษทัไดมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คือ นายคันธิศ อรัณยกานนทโดยกรรมการทานดังกลาว     มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด  และมิไดมีความสัมพันธในลักษณะอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปน้ี       ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ นายคันธิศ อรัณยกานนท 1. การถือหุนในบรษิัท  (18 มีนาคม 2565) - จํานวนหุน - สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  800,000 0.01% 2.    ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ไมเปน  
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบัการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย ไมเปน  
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอสิระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ   ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ ให เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน           ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสมัพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

ไมมี  

5.    ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการ      มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการ  
ไมเปน  

6.    ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  
ไมเปน 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไมเปน  
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ลักษณะของการมีสวนไดเสีย   ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ นายคันธิศ อรัณยกานนท 8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 
ไมเปน  

9.    ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  ไมมี  นายคันธิศ อรัณยกานนท มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ         ตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) ดังนี้  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตรวจสอบ นายคันธิศ อรัณยกานนท 1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม บรษิัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไมเปน 
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษทัยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบรษิัทจดทะเบียน ไมเปน 3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทศิเวลาอยางเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มี 4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอท่ีจะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได  มี        
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 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา           กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ  คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2564 ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจายจริงในป 2564 รวม 1,372,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ลําดับ กรรมการ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ (บาท) บริษัท 
บริษัทยอย รวมทั้งส้ิน คาเบ้ียประชุม บาํเหน็จกรรมการ 

รวม กรรมการ บริษัท  กรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมคาเบี้ยประชุม คาตอบแทน ที่เปนตัวเงิน 1 นายปยะพันธ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 180,000  60,000   -                    -    240,000         80,000         320,000                     -           320,000 

2 ดร. โชติวิทย  ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ 90,000  120,000        40,000           45,000       295,000           50,000        345,000                    -    345,000 3 นายคันธิศ  อรัณยกานนท กรรมการอิสระ 90,000 60,000       30,000           60,000  240,000          50,000        290,000                     -           290,000 
4 นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ กรรมการ 90,000  -    -    -          90,000           50,000         140,000                    -           140,000 
5 นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ กรรมการ 90,000  -       -    -           90,000           50,000         140,000                   -    140,000 6 นายวงศกฤษณ เจียมศรีพงษ (1) กรรมการ 60,000  -          15,000          15,000    90,000           2,000(3)         92,000                     -          92,000 
7 นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร(2) กรรมการ 15,000 -     15,000 15,000 45,000  - 45,000  - 45,000 

รวม 615,000        240,000      100,000         135,000      1,090,000  282,000    1,372,000                     -       1,372,000  หมายเหตุ   (1)  ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยระหวางดํารงตําแหนงไดเขารวมประชุมทุกครั้ง (2) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยระหวางดํารงตําแหนงไดเขารวมประชุมทุกครั้ง  (3) ไดรับตามสัดสวนที่เขามาดํารงตําแหนง       
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 1) ชื่อ - สกุล: นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร     อายุ: 50 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 4604  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 25 ธันวาคม 2538  ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด   ระยะเวลาการทํางาน: พฤศจิกายน 2535 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  -  ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  -  ประกาศนียบัตรบัณฑติทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     -  ประกาศนียบัตรบัณฑติทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป และดํารงตําแหนง เปนหุนสวนของสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 16 ป คุณศิริวรรณเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเช่ียวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี        เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):     เคย   ระยะเวลา   5   ป                        ไมเคย   (ป 2553-2554, 2557-2558 และ 2564)  สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน            ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:    มี                                                         ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com   โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90    
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 2) ชื่อ - สกุล: นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ     อายุ: 50 ป    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 4799  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 1 เมษายน 2539  ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ระยะเวลาการทํางาน: มิถุนายน 2536 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   -  ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป และดํารงตําแหนง เปนหุนสวนของสํานักงานฯ  เปนเวลาประมาณ 10 ป คุณสรินดา เปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก  มีความเช่ียวชาญในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการผลิตกลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมชิ้นสวนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจกอสราง และ ธุรกิจบรกิาร 
   เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):      เคย   ระยะเวลา   5   ป                       ไมเคย   (ป 2559 - 2563)  สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน           ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:     มี                                                       ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com  โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90     
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 3) ชื่อ - สกุล: นายปยะ ชัยพฤกษมาลาการ    อายุ: 42 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 7544  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 1 ตุลาคม 2552                                                                                                                      ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด   ระยะเวลาการทํางาน: เมษายน 2544 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                                                                                                             -  ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 21 ป และดํารงตําแหนงเปนหุนสวนของสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 2 ป คุณปยะเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้ งที่ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสรางและบริการ        เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):      เคย   ระยะเวลา ................. ป          ไมเคย    สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน            ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:    มี                                                         ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Piya.Chaipruckmalakarn@th.ey.com   โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90       
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 การประชุมผูถือหุน  ขอ 31   คณะกรรมการตองจัดใหมกีารประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามญัประจําปภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท   การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร   ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการตองจัดใหมี         การประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุนนั้น   ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันที่คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม     ผูถือหุน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย     อันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวน  ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 33 นั้น ผูถือหุนตามวรรคสี่จะตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท   ขอ 32 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่   วัน เวลา        ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพมิพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน   ขอ 33 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม   ในกรณทีี่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ      นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม   ขอ 34 มตขิองที่ประชุมผูถอืหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด (2)   ในกรณีตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน         ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก.   การขายหรอืโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น ข.   การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ค.   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ        การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น           โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  
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  ขอ 35 กิจการอื่นที่ประชมุสามัญประจําปพงึกระทํามดีังนี ้(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัท  ไดจัดการไป  (2)    พิจารณาและอนุมัติงบดุล  (3)    พิจารณาจัดสรรเงินกําไร  (4)    เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  (5)    แตงตั้งผูสอบบัญชี  (6)    กิจการอื่น ๆ    คุณสมบัติของกรรมการ วิธกีารเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ   ขอ 15 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด       ขอ 16 ใหที่ประชมุผูถอืหุนเลอืกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  (1) ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง  (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด   ขอ 17 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง   กรรมการผูออกไปนั้นจะไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   ขอ 21 ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  ก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เรื่องอื่น ๆ     ขอ 38 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน     
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  ขอ 39 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป   (1) สํ าเนางบดุ ลและบั ญชี กํ าไรขาดทุ นที่ ผู สอบบั ญ ชี ตรวจสอบ แล ว พรอมกั บรายงานการ ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  (2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ  ขอ 40 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล   เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน   คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป   การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย   ขอ 41 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   ขอ 44 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย      
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                                                                            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ( แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน )   เขียนที่       วันที่ เดือน พ.ศ.    (1)  ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขท่ี ถนน    ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณยี    (2) เปนผูถือหุนของ        บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้  หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  หุนบุรมิสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  (3)  ขอมอบฉันทะให      1.    อายุ ป อยูบานเลขที ่ ถนน     ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ      2.     นายปยะพันธ จัมปาสุต อายุ         73 ป อยูบานเลขที ่      99 ซ.แจมจันทร ถนน สุขุมวิท 63    ตําบล/แขวง      คลองตันเหนือ อําเภอ/เขต            วัฒนา จังหวัด           กรุงเทพฯ รหัสไปรษณยี      10110 หรือ      3.    ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร อายุ         74 ป อยูบานเลขที ่              8/13 ถนน     เยน็อากาศ    ตําบล/แขวง        ทุงมหาเมฆ อําเภอ/เขต            สาทร จังหวัด            กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย      10120 หรือ     4.      นายคันธิศ อรัณยกานนท อายุ         55 ป อยูบานเลขที ่            77/245 ถนน   พญาไท    ตําบล/แขวง           พญาไท อาํเภอ/เขต         ราชเทวี  จังหวัด             กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย      10400  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม              สามัญผูถือหุนประจําป 2565            ในวันที ่  22 เมษายน 2565   เวลา   10.00 น.   ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค  เลขท่ี 99/20 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  ลงชื่อ ผูมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )     หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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                                       หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ( แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว )   เขียนที่       วันที่ เดือน พ.ศ.    (1)  ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขท่ี ถนน    ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณยี    (2) เปนผูถือหุนของ        บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้  หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  หุนบุรมิสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  (3)  ขอมอบฉันทะให      1.    อายุ ป อยูบานเลขที ่ ถนน     ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ      2.     นายปยะพันธ จัมปาสุต อายุ         73 ป อยูบานเลขที ่      99 ซ.แจมจันทร ถนน สุขุมวิท 63    ตําบล/แขวง      คลองตันเหนือ อําเภอ/เขต            วัฒนา จังหวัด           กรุงเทพฯ รหัสไปรษณยี      10110 หรือ      3.    ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร อายุ         74 ป อยูบานเลขที ่              8/13 ถนน     เยน็อากาศ    ตําบล/แขวง        ทุงมหาเมฆ อําเภอ/เขต            สาทร จังหวัด            กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย      10120 หรือ     4.      นายคันธิศ อรัณยกานนท อายุ         55 ป อยูบานเลขที ่            77/245 ถนน   พญาไท    ตําบล/แขวง           พญาไท อาํเภอ/เขต         ราชเทวี  จังหวัด             กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย      10400  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม          สามัญผูถือหุน ประจําป 2565           ในวันที่  22 เมษายน 2565   เวลา  10.00 น.   ณ หองประชุม ช้ัน 16 อาคารซอฟตแวรปารค  เลขที่ 99/20 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด          จังหวดันนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้   วาระที่   1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565                                                       (วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)   วาระที่   2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2564                                 (วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)   วาระที่   3 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร      (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่    4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2564      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ติดอากรแสตมป  20 บาท 
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  วาระที่     5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร    (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด      เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง    การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล    1) ชื่อกรรมการ นายคันธิศ อรัณยกานนท       เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   2) ชื่อกรรมการ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ       เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่     6  เรื่อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2565      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร    (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่    7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร       (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง    วาระที่     8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร    (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร        
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กิจการใดที่ผูรบัมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  ลงชื่อ ผูมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )     ลงชื่อ ผูรบัมอบฉันทะ   ( )                      หมายเหตุ   1. ผูถือหุนที ่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ     
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 ใบประจาํตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)        ในการประชุม          สามัญผูถือหุนประจําป 2565    ในวันที่   22 เมษายน 2565  เวลา  10.00 น.   ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค  เลขที่ 99/20 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น    วาระที่ เรื่อง                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่ เรื่อง                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่ เรือ่ง                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่ เรื่อง                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่ เรื่อง                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   วาระที่ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ตอ)        ช่ือกรรมการ           เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง    ช่ือกรรมการ           เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง    ช่ือกรรมการ           เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง    ช่ือกรรมการ           เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง    ช่ือกรรมการ           เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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   รายช่ือกรรมการ ตําแหนง อาย ุ ที่อยู การมีสวนไดเสยีพเิศษในวาระการประชุมครั้งน้ี สัดสวนการ ถือหุนในบริษัท  (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565)  1. นายปยะพนัธ จัมปาสุต   
 - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ  - กรรมการตรวจสอบ   

 73  99 ซอยแจมจันทร  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

  ไมม ี             
 - 

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

 74  8/13 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 ไมม ี  9,000,000 หุน คิดเปน 0.07%    

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

 55  77/245 ถนนพญาไท  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 วาระที่ 5  800,000 หุน คดิเปน 0.01%  
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 1. การลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาประชุมไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ในวันที่  22 เมษายน 2565 ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่ 99/20 หมู  4           ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท และไมมีลักษณะกีดกันหรือสรางภาระใหแกผูถือหุนเกินสมควร ทั้งนี้ สามารถดูแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่11     2.  หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม   1. บุคคลธรรมดา  1.1   กรณีผูถือหุนมาดวยตนเอง    บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ    หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  1.2 กรณีมอบฉันทะ 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมโดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  2. นิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม              โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา       (ถามี) พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการ            ผูลงนาม 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
  ใหคัสโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ค. ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทที่ www.samartdigital.com  
 หนังสือยืนยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 
 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ ให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล  
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  3.  วิธีการมอบฉันทะ บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถือหุนแตละราย ตามแบบที่กําหนด  ไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้    แบบ ก. เปนแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน  แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน   ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้  1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท         คนใดคนหนึ่ง ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพยีงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว และสงมาที:่ สวนงานเลขานุการบริษัท บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  เลขที่ 99/2 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และ    ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศแตงตั้งใหเปนผูรับฝาก และดูแลหุน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน  วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้   1. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่ไดรับ               ณ ตอนลงทะเบียน        2. หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ   
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   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 1.  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน            ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 2. กรณอีื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
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  แบบฟอรมขอรับรายงานประจาํป 2564  เรียน   ทานผูถือหุน  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทานทราบวาในกรณีที่ทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2564 ของบริษัทที่เปนรูปเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงค โดยกรอกแบบฟอรมดานลาง และสงกลับมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 02-502-6361 หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com หรือทางไปรษณีย เพื่อที่บริษัทจะไดจัดสงรายงานประจําปใหทานตอไป  ช่ือผูถือหุน  ที่อยู      โทรศัพท                  
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     กรุณาสง  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) หนวยงานเลขานุการบริษัท เลขท่ี 99/2 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120    
         

พับตามรอยปรุ 

 ติดแสตมป 3 บาท 
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แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 หองประชมุ ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขท่ี 99/20 หมู 4  ถนนแจงวฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 

  


