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SDC 018/61                                                                               
 

27 เมษายน 2561 
 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที�    
27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั;น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองเป็นจาํนวน 10 ราย และโดยการมอบ
ฉนัทะจาํนวน 81 ราย รวมจาํนวน 91 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั;งสิ;น 3,325,194,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5683 ของจาํนวนหุ้น
ที�จาํหน่ายแลว้ทั;งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม ทั;งนี;  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ประชุม
ไดต้ลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นทั;งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั โดยที�ประชุมไดมี้มติใน
วาระต่างๆ สรุปไดด้งัต่อไปนี;  

1. รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั; งที� 1/2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,139,110 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 
 

3. อนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,221,210 0 730,100 0 
ร้อยละ 99.9781 0.0000 0.0219 0.0000 

 

4. อนุมติัให้งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และไม่มีการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษทัไดจ้ดัสรร
เงินสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,221,310 0 730,000 0 
ร้อยละ 99.9781 0.0000 0.0219 0.0000 

 
 
 
 

 



 

5. อนุมัติแต่งตั;งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั;ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต นายวฒัน์ชัย      
วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจกัร์วงศ์ กลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และอนุมัติแต่งตั; ง          
นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

1)  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,304,982,210 0 21,969,100 0 
ร้อยละ 99.3397 0.0000 0.6603 0.0000 
 

  

2) นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /       
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,304,982,210 0 21,969,100 0 
ร้อยละ 99.3397 0.0000 0.6603 0.0000 

 

   

3) นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี� ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,275,,064,210 29,918,000 21,969,100 0 
ร้อยละ 98.4404 0.8993 0.6603 0.0000 

    

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท     
ซึ� งประกอบดว้ยค่าเบี; ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี; ยประชุมต่อครั; ง 
สาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผ่านมา ดงันี;         

             

ค่าเบี;ยประชุม (บาทต่อครั; ง) 
                        ประธาน          กรรมการ 

คณะกรรมการ      30,000            15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ                                         30,000            15,000 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                               20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000            15,000 
 

ทั;งนี;  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนไม่ไดรั้บ   
ค่าเบี;ยประชุม เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั;งหมด
ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535โดยมีรายละเอียด
ดงันี;  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,301,240,310 0 25,711,000 0 
ร้อยละ 99.2272 0.0000 0.7728 0.0000 
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7. อนุมัติแต่งตั; งผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึ� งดังต่อไปนี;  จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จ ํากัด เป็นผู ้สอบบัญชี           
ประจาํปี 2561 ของบริษทั 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 
2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 
3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

 

ในกรณีที�ผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด จดัหา       
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,150,000 บาท ทั;งนี;  ค่าตอบแทน
ดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,951,210 0 100 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

8. อนุมติัการลดทุน การเพิ�มทุน การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่     
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ   
แสดงสิทธิ 
 

8.1  อนุมติัให้ยกเลิกมติของที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั;งที� 1/2560 ในส่วนที�ไดอ้นุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุน้สามญัของบริษทั รวมถึง
วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) และการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทั ครั; งที� ] และ
อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 440,025,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงั
มิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,981,968 0 100 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
 
 
 
 
 



 

8.2 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีอาํนาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ 
ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,326,981,968 0 100 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

8.3   อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้้นละ 0.10 บาท  เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทัครั; งที� 1  (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ SDC-W1”) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,295,891,968 30,360,100 730,000 0 
ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

8.4  อนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีอาํนาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ 
ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,295,891,868 30,360,100 730,100 0 
ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

8.5 อนุมติัการออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัที�จองซื;อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering)  ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า และมีราคาใชสิ้ทธิซื;อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ ทั;งนี;  ในกรณีที�มี
เศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าว
ทิ;งทั;งจาํนวน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงันี;  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,295,891,968 30,360,100 730,000 0 
ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 
 

8.6    อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 
หุน้สามญัเพิ�มทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ SDC-W1 เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื;อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  
โดยที�กาํหนดใหว้นัที� 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,295,964,968 30,360.100 730,000 0 
ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

8.7   อนุมติัการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร    
มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี;  
1) พิจารณากาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และ

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั;งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจอง
ซื;อและชาํระเงิน อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคาใช้สิทธิซื;อหุ้นสามัญ 
รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Record Date) 

2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ�งรวมถึงการติดต่อและ
การยื�นเอกสารต่อเจา้หนา้ที�หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพิ�มทุนของ
บริษทั และใบสําคญัแสดงสิทธิ  SDC-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

3) ดาํเนินการใด ๆ  ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

4) แต่งตั;งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูรั้บมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง  ๆขา้งตน้ 
 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี;  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 3,295,946,968 30,360,100 730,000 0 
ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 



 

 

9. ไม่มีวาระอื�นเสนอในที�ประชุม 
 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   
(นายประชา พทัธยากร) 
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