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SDC 025/63                                                                               
 

14 กรกฎาคม 2563 
 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เมื�อวนัที�    

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั� น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที� 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบล        

คลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองเป็นจาํนวน 10 ราย 

และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 22 ราย รวมจาํนวน 32 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 9,595,472,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

84.7325 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุม ทั�งนี�  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนผูถ้ือหุ้นและจาํนวนหุ้นทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่

เท่ากนั โดยที�ประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,595,462,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 
 

3. อนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
 

4. อนุมติัให้งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
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5. อนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ และดร.โชติวทิย ์

ชยวฒันางกูร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และอนุมัติแต่งตั� งดร.โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร           

กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� ง          

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

1)  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /   

                                                   ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,584,024,100 0 23,353,800 0 

ร้อยละ 99.7569 0.0000 0.2431 0.0000 
 

  

2) ดร.โชติวทิย ์ชยวฒันางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,596,878,300 1,488,800 9,010,800 0 

ร้อยละ 99.8907 0.0155 0.0938 0.0000 
 

  

6. อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท  

เท่ากบัปีที�ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดย    

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่าย

เท่ากบัปีที�ผา่นมา 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�อความยั�งยืนไม่ไดรั้บ 

ค่าเบี� ยประชุม เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั� งหมดของผู้ถือหุ้นซึ� งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535                             

โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,560,824,100 0 46,553,800 0 

ร้อยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 
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7. อนุมัติแต่งตั� งผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึ� งดังต่อไปนี�  จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชี           

ประจาํปี 2563 ของบริษทั 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 จาํนวน 2,300,000 บาท ทั�งนี�  

ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
 

8. ไม่มีวาระอื�นเสนอในที�ประชุม 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

(นายวฒันช์ยั วไิลลกัษณ์) 

                                                                                                               ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                                                                                                   บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766 

โทรสาร   : 02-502-6361 


