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SDC 018/62                                                                               
 

26 เมษายน 2562 
 

เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี    

26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ หองแมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี ่

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเม่ือเริ่มเปดประชุม มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองเปนจํานวน 13 ราย และโดยการมอบ

ฉันทะจํานวน 24 ราย รวมจํานวน 37 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 9,613,521,521 หุน คิดเปนรอยละ 84.8919 ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม ท้ังนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุม

ไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนท้ังหมดในแตละวาระอาจจะไมเทากัน โดยท่ีประชุมไดมีมติใน

วาระตางๆ สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2561 
 

3. อนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

4. อนุมัติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2561 โดยไมมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

 

 

 

 



 

5. อนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ไดแก นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายคันธิศ      

อรัณยกานนท และนายธีระชัย พงศพนางาม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้ง          

นายคันธิศ อรัณยกานนท กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียง    

ขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1)  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,500,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

  

2) นายคันธิศ อรัณยกานนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,612,605,121 1,093,900 801,000 0 

รอยละ 99.9803 0.0114 0.0083 0.0000 
 

   

3) นายธีระชัย พงศพนางาม กรรมการ 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,450,021 0 50,000 0 

รอยละ 99.9995 0.0000 0.0005 0.0000 
    

6. อนุมัติคาตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท  

เทากับปท่ีผานมา แบงเปนคาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่น คาเบ้ียประชุม     

ตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปท่ีผานมา ดังนี้        
             

คาเบ้ียประชุม (บาทตอครั้ง) 

                        ประธาน          กรรมการ 

คณะกรรมการ      30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                         30,000            15,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ                               20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน         20,000           15,000     
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไมไดรับ 

คาเบ้ียประชุม เนื่องจากเปนผูบริหารของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ข อ ง ผู ถื อ หุ น ซ่ึ ง ม าป ร ะ ชุ ม  ต าม ม าต ร า 90 แ ห ง พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท ม ห าช น จํ า กั ด  พ .ศ . 2535                             

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,567,907,021 0 46,593,000 0 

รอยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 
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7. อนุ มัติแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังตอไปนี้  จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี           

ประจําป 2562 ของบริษัท 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 
 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน

ผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นสมควรกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2562 จํานวน 2,500,000 บาท ท้ังนี้ 

คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ของผูสอบบัญชี เชน คาถายเอกสาร คาใชจายในการ

เดินทาง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

8. อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง 9,614,510,021 0 0 0 

รอยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

9. ไมมีวาระอ่ืนเสนอในท่ีประชุม 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 

                                                                                                               ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

                                                                                                   บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

 

สวนงานเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท  : 02-502-6871 และ 02-502-6766 

โทรสาร   : 02-502-6361 


