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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 

  

วัน เวลาและสถานที�  ประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนสั ชั'น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

เริ�มประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที�ประชุมแถลงวา่มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองเป็นจาํนวน 36 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจาํนวน 104 ราย เป็นจาํนวนรวม 140 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั'งสิ'น 3,611,691,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.0792 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายแล้ว
ทั'งหมดของบริษทั ทั'งนี'  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนทั'งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษาทางการเงิน และ   
ที�ปรึกษากฎหมาย ที�เขา้ร่วมประชุม ซึ� งประกอบดว้ย  

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 
3. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
4. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 
 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  
6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร /  
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  
   กรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื    
7. นายประชา พทัธยากร    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /  
    กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   
1. นายพงษเ์ทพ วิชยักุล   นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
2. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร   เลขานุการบริษทั 
 
ที�ปรึกษาที�เข้าร่วมประชุม 
1. คุณณิชา เตชสัอนนัต ์ จาก บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
2. คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ จาก บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
3. คุณธิตะวนั ธนสมบติัไพศาล จาก บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เพื�อเป็น     
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม นายเทวินทร์ ตองอ่อน ผูรั้บมอบฉันทะ อาสาสมคัรเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ 
ได้ขออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม ประธานฯ จึงได้เชิญผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนับคะแนน 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบเพิ�มเติมว่า เนื� องจากวนันี'  ได้รับการอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบาํเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพที�พระที�นั�งดุสิต               
มหาปราสาท จาํเป็นตอ้งไปให้ทนัเวลาตามที�สาํนกัพระราชวงักาํหนด จึงไม่สามารถดาํเนินการประชุมจนจบได ้ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้
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มอบหมายให้เลขานุการบริษทัชี' แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระและเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมการประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี'  
 

1. ผูถื้อหุ้นรายหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่
2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนที�ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
3. หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หน้าที�รับไปนับ

คะแนน 
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั'น โดยจะนํา

คะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั'งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็น
คะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั'นๆ  

5. ผูถื้อหุ้นที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้าํ
คะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติไวแ้ลว้ 
โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั'งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วน เมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้น
ของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
ภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6. ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือคาํถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที�ประชุม
วา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมแนะนาํตวัโดยแจง้ชื�อและนามสกุล แลว้จึงเสนอความเห็นหรือคาํถาม 

 

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ที�ประชุมทราบวา่หลงัจากการประชุมเสร็จสิ'นแลว้ บริษทัขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงและเรื� องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้เริ� มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม             
ที�กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยภายหลังการลงมติของผู ้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู ้แจ้งผล               
การลงคะแนน และมติที�ประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ  
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 จดัขึ'นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 
โดยไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ซึ� งคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้ง
ตรงตามมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี'ตอ้งไดรั้บการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,611,731,794 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที� 1 เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื�อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offer ing) 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการ เป็นผูร้ายงานให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายประชา พทัธยากร รายงานต่อที�ประชุมว่าตามที�บริษทัไดพิ้จารณาการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื'อและไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) นั'น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 1 จาํนวนไม่เกิน 
1,100,062,500 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื'อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที�สาํคญัดงัต่อไปนี'   

 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

วธิีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซึ� งไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุน
ใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย   
ทั'งนี'  ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  เหลือจากการคาํนวณดงักล่าวให้ตดัเศษทิ'งทั'งจาํนวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ -0- บาท 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื'อหุ้นสามญับริษทัได้ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.90 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ  
ทั'งนี'  หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้สิทธิจะตอ้งไม่ต ํ�ากวา่มูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องหุ้นของบริษทั 
ณ ขณะนั'น 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั' งแรกเมื�อครบกาํหนด 2 ปีนบัจากวนัที�
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อครบระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกสิ'นเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคม 
 

ทั'งนี'  วนักาํหนดการใช้สิทธิครั' งสุดท้าย คือ วนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิ มีอายุครบ 5 ปีนับจากวนัที�ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 

หากวนักาํหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั' งใดไม่ตรงกบัวนัทาํการให้เลื�อนวนักาํหนดการใช้
สิทธิเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ� งประสงค์จะใช้สิทธิซื'อหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซื'อหุ้นสามญัในระหวา่ง 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั' ง 

สาํหรับวนักาํหนดการใช้สิทธิครั' งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ� งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัของ
บริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซื'อหุ้นสามญัในระหว่าง 15 วนัทาํการก่อ่นวนักาํหนดการใช้
สิทธิครั' งสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัจะยื�นคาํขอเพื�อนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ  เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป 
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ทั'งนี'  โดยมีรายละเอียดอื�นๆ ซึ� งปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดเบื'องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั 
รุ่นที� 1 ที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 

ทั'งนี'  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูก้าํหนดหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จาํเป็น และ/หรือเกี�ยวเนื�องกบัการออกและการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดทุ้กประการภายใตเ้งื�อนไขของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง  

1.     การจดัเตรียมขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
2.     รายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้  
3.     การให้ขอ้มูล ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยื�น เอกสารต่างๆ ที�จาํเป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือบุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

4.     การนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธินี' เขา้จดทะเบียนในตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
5.     การแต่งตั'งผูรั้บมอบอาํนาจช่วง เป็นตน้ และให้มีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื�อให้การออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํเร็จลุล่วงทุกประการ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบโดยสรุปดงัต่อไปนี'   
 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
ผูถื้อหุ้น 

ขอทราบเหตุผลที�ผู ้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั' งแรกเมื�อครบกาํหนด 2 ปี หลังจากวนัที�ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

โครงการใหม่ “Digital Trunked Radio” คล้ายกับวิทยุสื� อสาร (walkie-talkie) มีระยะการติดตั'งเครือข่าย     
ทั' งประเทศประมาณ 1 ปี รายได้และกาํไรจะทยอยเข้ามา เมื�อติดตั'งเสร็จและขายได้ ซึ� งเป็นปกติของ
โครงการทั�วๆ ไป เมื�อกลุ่มลูกคา้ครบตามจาํนวนที�คาดหวงั จะมีรายไดเ้พิ�มขึ'น ราคาหุ้น ณ อีก 2 ปีขา้งหน้า
น่าจะเกินกวา่ราคาใชสิ้ทธิ ซึ� งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นที�จะใชสิ้ทธิและวาระอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

การเรียงลาํดบัวาระการประชุมควรเรียงวาระการเพิ�มทุนก่อนวาระการพิจารณาการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หากวาระเพิ�มทุนไม่ผา่นการอนุมติัก็ไม่ตอ้งพิจารณาการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและวาระอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  
นอกจากนี' ขอสอบถามว่ามติคณะกรรมการที�เสนอให้พิจารณาเพิ�มทุน 1  ต่อ 1 ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น 
ปกติจะให้ส่วนลดเพียงร้อยละ 10 ของราคาปัจจุบนั แต่ทาํไมบริษทัให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 50 ของราคา
ปัจจุบนั 

ที�ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย สาํหรับคาํถามแรกขอนอ้มรับไวพิ้จารณาในอนาคต แต่ขอยนืยนัวา่วิธีการเขียนวาระแบบนี'สามารถทาํได ้
นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

เนื�องจากคณะกรรมการเสนอให้พิจารณาเพิ�มทุนเพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ไม่ได้เป็นการเพิ�มทุนเพื�อจดัสรรให้กับบุคคลในวงจาํกัด Private Placement จึงไม่มี
ขอ้จาํกดัในการกาํหนดราคา และไม่มีผลกระทบที�ทาํให้เกิดความเสียหายกบัผูถื้อหุ้น 

นายบุญชยั งามวิทยโ์รจน์ 
ผูถื้อหุ้น 

ขอให้อธิบายธุรกิจ “Digital Trunked Radio” ให้ชดัเจนกว่านี'  เกี�ยวกบัการลงนามสัญญา และในระยะ 2 ปี
ขา้งหนา้จะมีรายไดอื้�นเขา้มาในบริษทัเพื�อจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือไม่  

นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต 
ประธานกรรมการ 

จะมีการชี'แจงเรื�องนี' ในวาระถดัไปที�มีการพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุน  

 
เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 1 เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื'อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่        
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้งได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ         
ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติ ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 1 เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัที�จองซื'อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 
1,100,062,500 หน่วย ตามที�เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,611,985,844 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
เนื�องจากประธานฯ ติดภารกิจ ตามที�ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม จึงไม่สามารถดาํเนินการประชุมจนจบได ้จึง

เสนอให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมต่อไป โดยในการนี'ไม่มี
ผูถื้อหุ้นคดัคา้น นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ จึงทาํหนา้ที�ประธานที�ประชุมต่อไป 

 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื�อเสนอขายหุ้นใหม่เพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offer ing) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทั 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการเป็นผูร้ายงานให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายประชา พทัธยากร รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากกรณีที�บริษทัมีความประสงคจ์ะลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัเพื�อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั บริษทัจึงประสงคจ์ะเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 990,056,250 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั  

 

โดยที� วตัถุประสงคข์องการเพิ�มทุนและการใชเ้งินทุนในส่วนที�เพิ�ม มีดงันี'   
1. ลงทุนในโครงการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพนัธมิตร

ธุรกิจ เพื�อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล(Digital Trunked Radio System) กบั บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และเรื� องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ
โครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจาํนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ� งคาดว่าจะใช้เวลาใน
การลงทุนประมาณ 2 ปี 

2. เพื�อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจาํนวนเงินประมาณ 550,000,000 – 750,000,000 บาท ซึ� งคาดว่าจะใช้เวลาในการ
ลงทุนประมาณ 2 ปี 

3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทั�วไป ซึ� งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 50,000,000 – 100,000,000 
บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

4. ส่วนที�เหลือจะนาํไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ซึ� งคาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
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นายประชา พทัธยากร กล่าวโดยสรุปถึงสาระสําคญัของสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ เพื�อขยายขีดความสามารถในการ
ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ดงันี'   

 
โครงการ การให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 

คู่สัญญา บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั และ บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 
จาํกดั (ในนามของ “เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม”) 

วนัที�ของสัญญา  24 สิงหาคม 2560 

ระยะเวลาของสัญญา ตั'งแต่วนัทาํสญัญา ถึง วนัที� 31 กรกฎาคม 2568 

หน้าที�ของบริษทั กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

1. ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั'งบริหารจดัการโครงข่ายการให้บริการ Digital Trunked 
Radio System ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานของผูใ้ช้บริการไดอ้ยา่งเพียงพอ  เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2. ขอใบอนุญาตตั'งสถานี และขอใบอนุญาตให้ใช้ซึ� งเครื�องวิทยคุมนาคมระบบ Digital Trunked 
Radio System 

3. ควบคุมการใชง้านและบริหารคลื�นความถี�ยา่น 800 MHz ตามกฎหมาย 
4. จดัหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื�อสญัญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  และค่าไฟฟ้า รวมทั'ง

การซ่อมแซม และบาํรุงรักษา เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงักล่าว ดว้ยค่าใช้จ่ายของ บริษทั 
กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เอง  

5. จดัทาํสญัญาให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ออกใบแจง้ค่าบริการ 
 

หน้าที�ของ เอสไอเอสซี 
คอนซอร์เตียม 

1. ติดตั'งอุปกรณ์ Digital Trunked Radio System ตามขอ้กาํหนดทางเทคนิค (Specification) ดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทัขั'นตํ�า จาํนวน 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี  

2. บํารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Digital Trunked Radio System ให้อยู่ในสภาพที�
สามารถใช้งานไดดี้อยูเ่สมอ และให้บริการสนับสนุนอื�น ๆ เช่น การให้บริการดูแล และร่วม
แกไ้ขปัญหาให้กบัผูใ้ชบ้ริการ แก่ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

อัตราค่าบริการ 1. อตัราค่าตอบแทนของบริษทั = 500 บาทต่อเครื�องต่อเดือน 
2. อตัราที� บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เรียกเก็บจากผูใ้ช้บริการ = 800 บาทต่อ

เครื�องต่อเดือน 
 

 นายประชา พทัธยากร แจง้ต่อที�ประชุมถึงเหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทุน ดงัต่อไปนี'  
1. เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ�มทุน  

        เพื�อสร้างความแขง็แกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษทั และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดาํเนินงานและการขยายตวั
ของธุรกิจของบริษทั ทั'งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น  
       บริษทัมีแผนการใช้เงินเพิ�มทุน ตามรายละเอียดที�กล่าวในขอ้ 2 โดยจะขยายการลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

ดิจิตอล  (Digital Trunked Radio System) และโครงการอื�น ๆ ที�มีศกัยภาพ ซึ� งคาดวา่จะใชเ้วลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี   
3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน แผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที�จะดาํเนินการ  

 การเพิ�มทุนครั' งนี' มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื�องจากบริษทัจะนาํเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนในครั' งนี' ไปใช้เป็นเงินทุน
สาํหรับขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งของบริษทัใน
อนาคต ซึ� งจะช่วยเพิ�มความสามารถในการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั และเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว รวมทั'งใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการเพิ�มสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี'ย และปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นในระยะยาวเช่นกนั 
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 ทั'งนี'  เมื�อพิจารณาแผนการเพิ�มทุนและการใช้เงินดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า การออกหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวมี
ความเหมาะสม เนื�องจากสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจที�จะส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของบริษทั รวมทั'งวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัสามารถมีส่วนร่วมได ้และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินใน
การชาํระเงินตน้และดอกเบี'ยของบริษทัเพิ�มเติม เมื�อเปรียบเทียบกบัการระดมทุนผา่นการกูย้มื 

4. ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท          
อันเนื�องจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  
 บริษทัคาดหวงัและเชื�อมั�นว่า การเพิ�มทุนในครั' งนี' จะทาํให้ฐานะทางการเงินของบริษทัแข็งแกร่งมากขึ'น ลดภาระทางการเงินของ
บริษทั และจากที�บริษทัจะนําเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนในครั' งนี' ไปใช้สําหรับลงทุนในการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 
Radio System) ซึ� งจะเพิ�มความสามารถในการรองรับการให้บริการที�คลอบคลุมมากขึ'น บนฐานลูกคา้ที�มีความหลากหลายและมีปริมาณเพิ�มขึ'น ซึ� ง
ส่งผลให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีและรายไดที้�เพิ�มขึ'นในอนาคต เพิ�มความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื�นในอุตสาหกรรม และทาํ
ให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนที�ดีขึ'นในระยะยาวต่อไป อยา่งไรก็ตาม การลงทุนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั
หรือส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้นในระยะสั'นได ้ซึ� งเป็นเรื�องปกติสาํหรับการลงทุนในช่วงแรกเริ�ม 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบโดยสรุปดงัต่อไปนี'  
 

นางพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุ้น 

โครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนบางส่วน บริษทัวางเป้าหมายไว้
อยา่งไร และเนื�องจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการใหม่ จะมีบริษทัคู่แข่งหรือไม่  

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

โครงการ Digital Trunked Radio ไม่ถือวา่เป็นโครงการใหม่ เนื�องจากปัจจุบนัทางกรุงเทพมหานครก็มีการติดตั'งใชง้าน
อยู่บางส่วน โดยส่วนใหญ่กลุ่มที�ใช้งานจะเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการเป็นหลกั เพราะตอ้งมีการติดต่อเชื�อมโยงกนั    
กบักลุ่มคนจาํนวนมาก กลุ่มลูกคา้เอกชนอาจจะไม่เยอะ บริษทัตั'งเป้ากลุ่มลูกคา้ไวป้ระมาณ 150,000 - 200,000 ราย 
โดยเก็บเงินจากการขายเครื�องดงักล่าวจากกลุ่มลูกคา้เป็นรายเดือน ปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูง หากยงั
ทาํธุรกิจแบบเดิมก็ไม่สามารถมีรายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอในระยะยาว ดงันั'นจึงไดพ้ยายามปรับเปลี�ยนรูปแบบของธุรกิจ 
โดยมองวา่ธุรกิจ Digital Trunked Radio มีความเป็นไปได ้เนื�องจากยงัไม่มีคู่แข่งที�มีเครือข่ายทั�วประเทศ และบริษทัยงั
เป็นพนัธมิตรกบั บมจ. กสท โทรคมนาคม ทาํให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการลงทุนและติดตั'งไปได้มาก อีกทั'งธุรกิจ
ดงักล่าวค่อนข้างมี segment ที�ชัดเจน อย่างที�กล่าว ปัจจุบนับริษทัไม่สามารถแข่งขนัในธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�ได ้    
จึงตอ้งปรับเปลี�ยนมาแข่งขนัในกลุ่มลูกคา้องค์กรและหน่วยงานราชการ เนื�องจากบริษทัในกลุ่มบริษทัสามารถมี     
ฐานลูกคา้กลุ่มนี'อยูแ่ลว้ ทาํให้สามารถเจรจาธุรกิจไดง่้ายขึ'น  

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

ขอเสริมเกี�ยวกับใบอนุญาตที� บมจ. กสท โทรคมนาคม ถืออยู่นั' น เป็นใบอนุญาตเดียวในประเทศไทยที�สามารถ
ให้บริการกบับุคคลทั�วไปได ้และนอกเหนือจากหน่วยงานราชการที�เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัแลว้ ยงัสามารถให้บริการกบั
กลุ่มหน่วยงานเอกชนได้ เช่น กลุ่มแท็กซี�  และกลุ่มรถจกัรยานยนต์ เป็นตน้ เนื�องจากวิทยุสื�อสารดังกล่าวสามารถ
ติดต่อใช้งานไดท้ั�วประเทศ และลกัษณะของวิทยสืุ�อสารยงัมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที�นาํมาติดตั'งในรถยนต ์และ
ติดตั'งในสาํนกังาน เป็นตน้  

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ในอนาคตวิทยสืุ�อสารดงักล่าวอาจจะสามารถใส่ซิมการ์ด ใชเ้ป็นโทรศพัทส์าํหรับส่งขอ้มูลได ้

นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
ผูถื้อหุ้น 

มีความยนิดีที�บริษทัจะมีตลาดในการทาํธุรกิจใหม่ และขอสอบถามเกี�ยวกบัการใชง้านวิทยสืุ�อสาร ดงันี'  
-  ในพื'นที�ถิ�นทุรกนัดาร ที�ไม่มีสญัญาณ จะสามารถใชวิ้ทยสืุ�อสารไดอ้ยา่งไร  
-  การพดูคุยสื�อสารกนั ตอ้งพดูกนัครั' งละคน ไม่สามารถพดูซอ้นกนัไดใ้ช่หรือไม่  
-  เรือประมง สามารถนาํวิทยสืุ�อสารไปใชไ้ดห้รือไม่ 
-  ถา้ธุรกิจของบริษทัติดตลาดแลว้ จะมีคู่แข่งเขา้มาหรือไม่ 
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นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 
 

บริษทัไดล้งนามสญัญากบับมจ. กสท โทรคมนาคม เพียงบริษทัเดียว  
-  กลุ่มผูใ้ชง้านอื�นๆ สามารถนาํวิทยสืุ�อสารไปใชไ้ดท้ั'งหมด ขึ'นอยูก่บัวา่อยากใชแ้ละมีความตอ้งการใชห้รือไม่ ซึ� งหาก

กลุ่มผูใ้ช้งานดงักล่าวจะนาํไปใช้กบัทุกสาขาพร้อมกนัก็สามารถใชร้ะบบวิทยสืุ�อสารของบริษทัได ้อยา่งที�กล่าวไป
แลว้ระบบ Analog ในปัจจุบนัจะถูกยกเลิกและแทนที�ดว้ยระบบ Digital 

-   การติดต่อกนัเป็นแบบ push to talk ไม่ไดเ้ป็น two way to talk    
-   ขอ้ดีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือมีเสาสัญญาณอยู่แล้ว ซึ� งบริษทัใช้เพียง 1,500 ตน้ ก็สามารถครอบคลุมได ้  

ทั�วทั'งหมด ในยา่นความถี� 800 MHz  
นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
ผูถื้อหุ้น 

กรณีเรือประมงหากออกเรือไปไกลเกินกวา่อ่าวไทย สญัญาณจะครอบคลุมอยา่งไร 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

เรือประมงคงตอ้งใชร้ะบบแบบติดรถยนต ์คาดวา่น่าจะสื�อสารกบัชายฝั�งไดไ้ม่ต ํ�ากวา่ 50 กิโลเมตรจากฝั�ง ซึ� งหากบริษทั
มีการนําวิทยุสื�อสารไปใช้กบัเรือประมงและประสานงานกบักรมประมงหรือกรมเจา้ท่า ก็จะสามารถติดตามเรือประมงได ้
เนื�องจากมีระบบจีพีเอส สาํหรับระบุตาํแหน่งที�อยู ่เครื�องวิทยสืุ�อสารนั'นมีลกัษณะการใชง้านที�หลากหลาย  
 

กลุ่มบริษทัของเรานั'นเติบโตมากจากการขายของกับทางราชการ ดงันั'นธุรกิจนี' จึงเป็นธุรกิจที�บริษทัค่อนขา้งถนัด    
หากไม่ทาํธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� บริษทัตอ้งมองหาธุรกิจที�ทาํให้บริษทัเติบโตต่อไป เราจึงมองว่าธุรกิจดงักล่าวไม่มี
คู่แข่ง และบริษทัไดมี้การลงนามสญัญากบับมจ. กสท โทรคมนาคม แลว้ ซึ� งคาดวา่จะทาํให้บริษทักลบัมามีกาํไร และ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได้ อีกทั'งเรายงัมองว่าธุรกิจดงักล่าวมีอนาคต แต่ก็ขึ'นอยูก่บัว่าเราจะขายไดม้ากน้อย
แค่ไหน ซึ� งอยา่งที�กล่าวว่าธุรกิจนี'  ไม่มีคู่แข่ง หากจะมีก็คงเป็นโทรศพัท์เคลื�อนที� แต่การใช้งานก็แตกต่างกนั โดยใน
ต่างประเทศ ทั'งตาํรวจและทหารมีการใช้ระบบ Digital Trunked Radio ยกเวน้ในประเทศไทย ดงันั'น ธุรกิจนี' จึงเป็น
ทางออกที�ดีของบริษทั     

นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
ผูถื้อหุ้น 

ระบบ Digital Trunked Radio ยงัไม่มีการใชใ้นประเทศไทย แลว้ในประเทศ AEC มีการนาํไปใชห้รือไม่  

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ทางส่วนราชการมีนาํไปใช ้เช่น ประเทศมาเลเซียก็มีการใชร้ะบบ Digital Trunked Radio อยู ่ 

นายกฤศกร จิรภานุเมศ 
ผูถื้อหุ้น 

ระบบ Analog จะยกเลิกทั'งหมดเลยหรือไม่ ดงันั'นไม่สามารถใช ้Walkie-Talkie รูปแบบเก่าไดแ้ลว้ใช่หรือไม่ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ระบบ Analog ที�กล่าวถึง คือ CAT  ให้บริการ Trunked Analog จะปรับเปลี�ยนเป็น Digital Trunked Radio ซึ� ง Walkie-
Talkie ก็ยงัมีอยู ่ให้ประชาชนใช้ไดท้ั�วไป คุยกนัใกล้ๆ  เช่น งานอีเวน้ท ์คุยสั�งงานกนั คนอื�นก็จะไดย้ินหากใช้ความถี�
เดียวกนั 

นายกฤศกร จิรภานุเมศ 
ผูถื้อหุ้น 

ตอนนี'  CAT เปิดให้บริการแล้วในส่วนของ กทม. และระยอง หากบริษัททาํการติดตั'งระบบเรียบร้อยแล้ว จะได้
ผลประโยชน์อยา่งไร  

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

อยู่ระหว่างเจรจาในการเชื�อมต่อกนั และให้ลูกคา้เปลี�ยนมาใช้เครือข่ายของบริษทั ปัจจุบนั CAT มีลูกค้าประมาณ 
10,000 – 20,000 ราย 

นายกฤศกร จิรภานุเมศ 
ผูถื้อหุ้น 

ใช้เสาประมาณ 1,500 ต้น ในการติดตั' งระบบ แล้วต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั' งนานเท่าไรถึงจะใช้ระบบได ้            
ทั�วประเทศ และใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนนานเท่าใด  

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

เสาที�เราใช้ส่วนใหญ่เป็นเสาที�มีอยูแ่ลว้ของ CAT  เพราะฉะนั'นเราไม่ตอ้งไปติดตั'งเสาใหม่ จะติดตั'งเฉพาะสายอากาศ
ส่งบนเสาและติดตั'งระบบใส่สถานีของเก่าที� CAT มีอยูแ่ลว้ ระยะเวลาการติดตั'งทั'งหมดพร้อมใช้ทั�วประเทศประมาณ 
1 ปี ส่วนระยะเวลาในการคืนทุนนั'นขึ'นอยูก่บัความสามารถในการขายของบริษทัและ CAT  
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นายอนุ ว่องสารกิจ 
ผูถื้อหุ้น 

มีความยนิดีถา้ทาํไดต้ามแผนที�วางไว ้ขอถามดงันี'  
1 เราถือเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� เช่น AIS / DTAC / TRUE หรือไม่ ถ้าใช่ บริษัทจะสามารถแข่งขนักับ           

ผูใ้ห้บริการรายอื�นไดห้รือไม่  
2. คู่แข่งสามารถทาํคลา้ยๆ กนัคือเป็น Digital Trunked Radio ไดห้รือไม่ 
3.   ก่อนหนา้นี' ที�อเมริกา มีเหตุการณ์พายเุขา้ ซึ� งสามารถใชแ้อพพลิเคชั�น Trunked Radio จึงไม่แน่ใจวา่บริษทัทาํเกี�ยวกบั 

Hardware เพื�อรองรับ Digital Trunked Radio ซึ� งอนาคตจะสามารถนาํแอพพลิเคชั�นมาทดแทนกนัไดห้รือไม่ และจะ
ทาํให้มีคู่แข่งหรือไม่ 

4. ตอ้งลงทุนรายปีในส่วน Hardware หรือไม่ ซื'อมาแลว้ไม่ตอ้งพฒันาอะไรแล้วใช่หรือไม่ สามารถใช้ได้เลยและมี
กาํไรเขา้ปีแรกเลยหรือไม่  

5. ถา้เครื�องมีปัญหา หรือลูกคา้ซื'อไปใชแ้ลว้เกิดมีปัญหาขึ'น บริษทัตอ้งรับผิดชอบอยา่งไร 
นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ และ 
นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 
 

1. คลื�นของ CAT ที�ไดส้มัปทานจากกสทช. เป็นคลื�นที�ใชส้าํหรับวิทย ุTrunked Radio ไม่ใช่ Cellular จึงไม่ใช่คู่แข่ง 
2. ผูใ้ห้บริการรายอื�นไม่สามารถใชไ้ดเ้หมือนกบับริษทั ซึ� งเป็น  Digital Trunked Radio   
3. แอพพลิเคชั�นตอ้งใชผ้่านเครือข่าย แต่วิทยสืุ�อสารสามารถคุยกนัเองได ้สองเครื�องคุยกนัเองเป็นแบบ Walkie-Talkie 

ถา้แบบ Cellular เครือข่ายล่มก็ไม่สามารถใช้สื�อสารได ้ดงันั'นหากมีแอพพลิเคชั�นแต่ไม่มีเครือข่าย ก็ใช้งานไม่ได ้
ระบบการสื�อสารของบริษทัที�มีเสาก็อาจจะล่มได ้แต่ก็ยงัคุยกนัเองในรัศมีใกล้ๆ กนัได ้

4. บริษทัซื'อมาแบบสาํเร็จรูปไม่ตอ้งมีการพฒันาอะไรแลว้ สามารถใชง้านไดเ้ลย 
5. เราตอ้งมี SLA กบัลูกคา้ มีการสื�อสารอยูแ่ล้วว่าระบบจะล่มไดกี้�ชั�วโมง มีการเจรจากบั Supplier ว่ามีเครื�องสํารอง   

ซึ� งอาจจะทาํการเปลี�ยนเครื�องใหม่ให้เลย ไม่มีการซ่อม เราตอ้งมีบริการให้ลูกคา้อยูแ่ลว้ 
นายกริช อมรพิทกัษว์งศ ์
ผูถื้อหุ้น 

อยากให้อธิบายเพิ�มเติม สาเหตุที�เครือข่ายจะล่มมีอะไรบา้ง 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ปกติเครือข่ายของ CAT จะมีระบบไฟสาํรองอยูที่�สถานีฐาน เพราะให้ความสําคญักบัการติดต่อสื�อสาร เพราะฉะนั'น   
ถา้ไฟดบัก็ยงัคงสามารถใชง้านได ้ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 
 
 
 
 

นอกจากธุรกิจ Trunked Radio บริษทัยงักาํลังเจรจากับ CAT ในการทาํระบบเสาสัญญาณในกรมอุทยานแห่งชาติ
หลายๆ แห่ง โดย CAT จะนําเสาสัญญาณนี' ไปให้บริการ หรือใช้ร่วมกันกบั Operator อื�นๆ ที�ให้บริการในอุทยาน
แห่งชาติ ซึ� งการเจรจาจะสิ'นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคมนี'  โครงการน่าจะมีรายไดใ้ห้กบับริษทัต่อไป แต่รายละเอียด 
และขั'นตอนต่างๆ   ยงัไม่สมบูรณ์ อยากให้ผูถื้อหุ้นเห็นว่าบริษทัไม่ไดท้าํแค่ธุรกิจ Trunked Radio เรายงัคิดเรื�องใหม่ๆ 
อยูเ่รื� อยๆ มีการเปลี�ยนแปลงไปทาํธุรกิจอื�นๆ มองธุรกิจที�มีรายไดร้ะยะยาว ทั'งนี'  การทาํสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี และ
จะมีรายไดเ้ขา้มาเรื�อยๆ 

นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์
กรรมการ 

สาํหรับโทรศพัทเ์คลื�อนที� i-mobile ตอนนี' ยงัมีเครื�องเหลืออยูบ่า้ง และก็มีการดูในรุ่นใหม่ๆ แต่ตอ้งดูทิศทางการตลาด
ไปดว้ย ปัจจุบนับริษทัจะทาํการสั�งสินคา้มาจาํหน่ายเมื�อมีคาํสั�งซื'อจากลูกคา้แลว้ เพื�อลดความเสี�ยงจากการแข่งขนั  

นายนิรันดร์ พงษก์ลํ�า 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถามเกี�ยวกบั Trunked Radio ถ้าบริษทัทาํแล้ว บริษทัอื�นจะมาทาํแข่งขนัด้วยได้หรือไม่ เพราะระบบเดิมที�เป็น 
Analog ยกเลิกไป ระบบเก่าคนที�ใช้จะตอ้งไปสอบขอใบอนุญาต ถึงจะซื'อเครื�องได ้แต่ระบบใหม่แค่ไปทาํสัญญากบั 
CAT แลว้สามารถนาํมาใชไ้ดเ้ลย ดงันั'นถา้เราทาํแลว้ต่อไปมีบริษทัอื�นมาทาํไดห้รือไม่ 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

การสอบขอใบอนุญาตที�เรียกว่า “วิทยสุมคัรเล่น” ความถี�ประมาณ 400 MHz มีทั�วไปๆ ระบบนี' ไม่มีการยกเลิก ที�จะ
ยกเลิกแบบ Analog เปลี�ยนมาใช้แบบ Digital แทน คือบริการ Trunked Radio ในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ วิทยกุารบิน
ให้บริการในสนามบิน และ CAT ให้บริการในกทม. และตะวนัออก เกี�ยวกบัปิโตรเคมิคอล ตอนนี'บริษทัจะขยายการ
สื�อสารให้ไดท้ั'งประเทศ แต่ขึ'นอยูว่า่จะสามารถขายไดแ้ค่ไหน ไดต้ามที�วางแผนไวห้รือไม่ และบริษทัอื�นยงัไม่มีคลื�น
ความถี�ที�จะทาํได ้ดงันั'นตอนนี'ยงัไม่มีคู่แข่ง  
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นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงมีความกงัวลเกี�ยวกบัธุรกิจวิทยสืุ�อสาร ส่วนนี'ทางบริษทัไดศึ้กษา
ไวห้รือไม่ 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

เทคโนโลยีนี' มีการใช้มาหลายปี และยงัไม่มีเทคโนโลยีอื�นมาทดแทนระบบ Trunked Radio มีหลายประเทศยงัคงซื'อ
ระบบดงักล่าวไปใชอ้ยู ่

นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 

หากติดต่อกนัผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยใชแ้อพพลิเคชั�นคุยแบบกลุ่ม สามารถสื�อสารกนัไดห้รือไม่ 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

เป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย หากเป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไม่มีเครือข่ายก็ไม่สามารถใชง้านได ้แต่วิทยสืุ�อสาร Trunked Radio 
กลุ่มหน่วยงานอื�นๆ ตอ้งใช ้เช่น ในสนามบินยงัคงใชวิ้ทยสืุ�อสาร ทั'งที�มีเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�  

นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 

บริษทัใช้คลื�นความถี� 800 MHz แต่ผูป้ระกอบการรายอื�นๆ ก็มีคลื�นความถี�เช่นกนั และทาง CAT จะตอ้งเสียค่าปรับ
หรือไม่ หากติดตั'งระบบไม่ทนัตามกาํหนด  

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ผูป้ระกอบการรายอื�นไม่สามารถทาํธุกิจ Trunked Radio ได้ เนื�องจากมีขอ้กาํหนดในสัมปทาน และ CAT ไม่มีการ
จ่ายเงินให้กบับริษทั เนื�องจากคลื�นและเสาสัญญาณมีอยู่แล้ว บริษทัเพียงแค่เขา้ไปติดตั'งระบบให้สามารถใช้งานได ้
เรื�องคดีความคงไม่มี เพราะเป็นธุรกิจที� CAT ดาํเนินการอยูแ่ลว้ ทั'งในกทม. และภาคตะวนัออก บริษทัแค่เขา้ไปขยาย
การติดตั'งให้สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทั�วประเทศ  

นายกริช อมรพิทกัษว์งศ ์
ผูถื้อหุ้น 

ระยะเวลาการให้บริการตามสญัญานานเท่าไร 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

จะสิ'นสุดโครงการในปี 2568 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

บริษทัได้สัมปทานถึงปี 2568 เมื�อครบกาํหนดแล้ว CAT ยงัเป็นเจา้ของเครือข่ายดงักล่าวอยู ่ยงัมีกลุ่มลูกคา้ ตาํรวจ 
ทหาร และหน่วยงานราชการใชง้านอยู ่เราคิดวา่ กสทช คงต่อสญัญาคลื�นความถี�ดงักล่าวกบั CAT ต่อไป 

นายกริช อมรพิทกัษว์งศ ์
ผูถื้อหุ้น 

ใครเป็นผูห้าลูกค้า CAT หรือบริษัท และบริษัทได้ค่าบริการ 500 บาทต่อเดือน จาก 800 บาท ในการขายเครื� อง            
ใช่หรือไม่ 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ทั'งบริษทั และ CAT เป็นผูห้าลูกคา้ร่วมกนั ค่าบริการเครือข่าย 800 บาทต่อเครื� องต่อเดือน หากขายได้ บริษทัจะได้
ค่าบริการ 500 บาทต่อเดือน ส่วน CAT ไดค้่าบริการ 300 บาทต่อเดือน เนื�องจากบริษทัเป็นผูล้งทุนเครือข่าย  

นายสุชยั บุณฑริก 
ผูถื้อหุ้น 

1. กรณีการขายส่ง หรือ ขายปลีก จะมีความแตกต่างของรายไดห้รือไม่ 
2. การให้บริการคลอบคลุมทั�วประเทศ ประมาณร้อยละ 80-90 จาก 1,500 เสา เสาหนึ� งตน้มีรัศมีทาํการประมาณเท่าไร 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 
 
 

1. ขายแบบไหน บริษทัก็ได้ค่าบริการ 500 บาทต่อเดือน CAT ไดค้่าบริการ 300 บาทต่อเดือน ซึ� งลูกคา้ตอ้งทาํสัญญา
กบัทาง CAT เท่านั'น ทาง CAT จะไม่ได้ค่าเครื� อง รายได้ขายเครื� องเป็นของบริษทัทั'งหมด CAT จะได้ส่วนแบ่ง
ค่าบริการ 300 บาทต่อเดือน 

2. ขึ'นอยู่กับเครื� องลูกข่ายด้วย ถ้าลูกข่ายเป็นโทรศพัท์เคลื�อนที�  ไม่มีอะไรบงัสัญญาณ ก็จะมีรัศมีประมาณ 20-30 
กิโลเมตร แต่ถา้เป็นเครื�องอยูที่�บา้น และมีเสาอากาศขา้งนอกดว้ย จะใชไ้ดป้ระมาณ 100 กิโลเมตร 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

ทาง CAT ส่งบิลเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนกบัลูกคา้ เดือนละ 800 บาท ทางบริษทัทาํบิลเรียกเก็บจาก CAT 500 บาท
ต่อเดือน 

นายนิรันดร์ พงษก์ลํ�า 
ผูถื้อหุ้น 

เครื�องวิทยสืุ�อสารที�นาํมาใชบ้ริษทัมีสิทธิขายเพียงเจา้เดียวหรือบริษทัอื�นสามารถนาํเขา้มาขายไดด้ว้ย และบริษทัมีฐาน
ลูกค้าเดิมอยู่แล้วสามารถยา้ยฐานลูกค้าเดิมมา เพื�อให้ตรงตามเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าที�ต ั' งไวป้ระมาณ 150,000 – 
200,000 ราย ไดห้รือไม่ และนาํเครื�องวิทยสืุ�อสารเขา้มาจากที�ไหน ราคาเครื�องประมาณเท่าไร 

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

บริษทัประมาณการกลุ่มลูกคา้ไว ้150,000 ราย หากบริษทัขายเครื�องไม่ได ้ก็ยงัคงไดค้่าบริการ ดงันั'นเราจึงทาํประมาณการ
ไวท้ั' งการขายเครื�องได้ และขายเครื� องไม่ได้ และปัจจุบนัเครื� องวิทยุสื�อสาร มีอยู ่2 แบรนด์หลกั คือ Motorola และ 
Hytera มีราคาตั'งแต่ 10,000 – 100,000 บาท   
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นายอนุ ว่องสารกิจ 
ผูถื้อหุ้น 

บริษทัใชบ้ริษทัใดเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

บลจ.บวัหลวง  

นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 

ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณดงักล่าวให้ปัดเศษทิ'ง ส่วนของเศษที�เหลือดงักล่าวหากไม่มี        
ผูถื้อหุ้นจอง จะยกเลิกหรือขายลดราคา  

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

หากมีเศษเหลือให้ตดัเศษทิ'งทั'งจาํนวน เศษที�เหลือดงักล่าวจะนาํไปจดัสรรหุ้นให้ผูถื้อหุ้นที�จองซื'อเกินสิทธิ และหาก
ยงัคงเหลืออยู ่เนื�องจากไม่มีผูถื้อหุ้นจองซื'อ บริษทัจะทาํการลดทุนจดทะเบียน ไม่มีการนาํมาขายลดราคาแน่นอน 

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ�มทุนจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นใหม่เพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี'ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นใหม่
เพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของ
บริษทั ตามที�เสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการเป็นผูร้ายงานให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายประชา พทัธยากร รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากกรณีที�บริษทัเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุน         
จดทะเบียนของบริษทัในวาระที� 3 บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน โดยให้
ใชข้อ้ความต่อไปนี'แทน 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 990,056,250 บาท (เกา้ร้อยเกา้สิบลา้นห้าหมื�นหกพนัสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 9,900,562,500 หุ้น (เกา้พนัเกา้ร้อยลา้นห้าแสนหกหมื�นสองพนัห้าร้อยหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 9,900,562,500 หุ้น (เกา้พนัเกา้ร้อยลา้นห้าแสนหกหมื�นสองพนัห้าร้อยหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ทั' งนี'  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน
จดทะเบียนของบริษทั ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้
การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน โดยได้
แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี'ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนตามที�
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offer ing) 

และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทั 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการเป็นผูร้ายงานให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายประชา พทัธยากร รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษทัจึงดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุ้น ในมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เพื�อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการจดัสรรดงัต่อไปนี'   

1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในกรณีที�มี
เศษของหุ้นที� เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั' นทิ'ง ทั' งนี'  ผู ้ถือหุ้นอาจจองซื' อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ได้ โดยที�ผูถื้อหุ้นเดิมที�จองซื'อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื'อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุ้น
เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�ไดจ้องซื'อตามสิทธิครบถว้นทั'งหมดแลว้เท่านั'น ทั'งนี'  คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท  

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั' งนี'  ในกรณีที�มีหุ้น
สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว 
บริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมที�ประสงคจ์ะจองซื'อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงันี'  
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1.1    ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ
แรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื'อเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูที้�จองซื'อ
เกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจองซื'อหุ้นดงักล่าวทั'งหมดทุกรายตามจาํนวนที�แสดงความจาํนงจองซื'อเกินกวา่สิทธิ 

1.2    ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
มีจาํนวนน้อยกว่าหุ้นที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื'อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิ
ตามขั'นตอนดงัต่อไปนี'  

(ก)  จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นที�เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นที�ผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที�จะไดร้ับจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั'นทิ'ง ทั'งนี'  จาํนวนหุ้นที�จะ
ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซื'อและชาํระค่าจองซื'อแลว้  

(ข)   ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ให้ทาํการจดัสรรให้แก่ผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิแต่
ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื'อ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
นั'น โดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั'นคูณดว้ยจาํนวนหุ้นที�เหลือจะได้
เป็นจาํนวนหุ้นที�ผูที้�จองซื'อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนั'นทิ'ง โดยจาํนวนหุ้นที�จะไดร้ับการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซื'อ
และชาํระค่าจองซื'อแลว้ ทั'งนี'  ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูที้�จองซื'อเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) นี'  
จนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื'อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นที�จองซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุน
เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ'นจนถึงหรือขา้มจุดที�ตอ้งทาํคาํเสนอซื'อหลกัทรัพย ์(Tender Offer) 
ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื�อครอบงาํกิจการ และในลักษณะที� เป็นการฝ่าฝืนข้อจาํกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท              
ซึ� งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั 

อนึ� ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นที�จองซื'อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการ
ตดัหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�คงเหลือจากการเสนอขายทิ'ง 

ทั'งนี'  โดยมีรายละเอียดอื�นๆ ซึ� งปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) และสารสนเทศการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนที�ได้
จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

นอกจากนี'  เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี'  

1) พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย และกฎหมายหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ 

2) กาํหนดหรือเปลี�ยนแปลง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในคราวเดียวทั'งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย 
อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชาํระราคา 
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3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อเจา้หน้าที�หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน
การนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

4) ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 

2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 1 ที�ไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื'อและไดรั้บจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญั
เพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

นอกจากนี'  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งได้ทุกประการ
ภายใตเ้งื�อนไขของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ทั'งนี'  คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้วนัที� 5 ตุลาคม 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วน (Record Date) และเป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ และให้รวบรวมรายชื�อ   
ผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั'งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 
6 ตุลาคม 2560  

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น               
(Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น          
(Rights Offering) และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ตามที�เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั รวมถึงเรื�องอื�น  ๆที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้สอดคล้องกบัการปรับเปลี�ยนธุรกิจเพื�อรองรับการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตของ
บริษทัในยคุดิจิตอล ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั เป็นบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท และเรื� องอื�น ๆ ที� เกี�ยวข้องเพื�อให้สอดคล้องกับ            
การเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั ดงันี'  

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

 

28 
 

ชื�อใหม่ (ไทย)         บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                            
ชื�อใหม่ (อังกฤษ)     Samart Digital Public Company Limited 
 
ทั' งนี'  การเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษัทจะส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงชื�อย่อของหลักทรัพยข์องบริษัท โดยชื�อย่อของใหม่ของ

หลกัทรัพยข์องบริษทัคือ SDC 
 

ทั' งนี'  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที� ได้รับมอบหมายจาก      
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการเรื�องอื�นใด ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัทุกประการ 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น    
ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั รวมถึงเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุม
วา่การลงมติในวาระนี'ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั รวมถึงเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัตามที�เสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 1. เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั 
 

ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าสืบเนื�องจากกรณีที�บริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัในวาระที� 6 
บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 1. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัดงักล่าว โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนี'แทน  

 

ขอ้ 1.    ชื�อบริษทั   “บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)” 
 และมีชื�อภาษาองักฤษวา่  Samart Digital Public Company Limited 
 

 ทั' งนี'  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บ ริหาร หรือบุคคลที� ได้รับมอบหมายจาก          
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 1. เพื�อให้สอดคล้องกับ               
การเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้
การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ      
จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 1. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า
การลงมติในวาระนี' ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั' งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 1. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัตามที�
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 1, 2 และ 45 เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ายงานให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร รายงานต่อที�ประชุมวา่สืบเนื�องจากกรณีที�บริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลง
ชื�อของบริษทัในวาระที� 6 บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1, 2 และ 45 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั เป็นดงันี'   

 
ขอ้ 1.    ขอ้บงัคบันี' ให้เรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ “บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)”  

ขอ้ 2.    คาํวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบันี'  หมายถึง บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 45.  ตราของบริษทัให้ใชด้งัที�ประทบัไวนี้'  

 

  
 

 

 

นอกจากนี'  สืบเนื�องจากกรณีที�บริษทัมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัซึ� ง
จะตอ้งนาํขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ไปจดทะเบียนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงต่อกระทรวงพาณิชยน์ั'น บริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้อื�นๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบั
การแกไ้ขเพิ�มเติมของกฎหมายในปัจจุบนัซึ� งเป็นเงื�อนไขในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนบริษทัมหาชนดว้ย กล่าวคือ เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั�งที� 21/2560 เพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมมาตรา 100 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจึงจะ
แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมของกฎหมายดงักล่าวดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี'  

ข้อบังคบัข้อที� 31 ที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดงัต่อไปนี� 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน นบัแต่วนัสิ'นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจาํนวนนั'นได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายทั'งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
ทั'งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
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ข้อบังคบัข้อที� 31 ซึ�งบริษทัเสนอให้แก้ไขใหม่ มีข้อความดงัต่อไปนี� 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือน นบัแต่วนัสิ'นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั'งหมดจะเขา้ชื�อกนั
ทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี'  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้าวนันบั
แต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้นนั'น  

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสี� สิบห้าวนันับแต่วนัที�ได้รับหนังสือจากผูถื้อหุ้น
ดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทั'งหลายซึ� งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ั'นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�
สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสี�สิบห้าวนัที�คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี'  ให้ถือวา่เป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั' งใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาร่วม
ประชุม ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นั'น ผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจาก
การจดัให้มีการประชุมในครั' งนั'นให้แก่บริษทั 

 

ทั' งนี'  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์    
มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบโดยสรุปดงัต่อไปนี'  
 

นายศกัดิc ชยั สกุลศรีมนตรี 
รับมอบฉนัทะ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการจะไดรั้บเบี'ยเลี'ยงหรือไม่ 

นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการจะไม่ไดเ้บี'ยเลี' ยงหรือเบี'ยประชุม เพราะถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นไม่ใช่การประชุม
คณะกรรมการ โดยปกติก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีการจดัประชุมคณะกรรมการเพื�อแสดงความเห็นก่อนเสนอให้ที�
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ซึ� งกรรมการจะไดรั้บเบี'ยประชุมตามปกติที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น แต่ถา้
เป็นการประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการจะไม่ไดรั้บเบี'ยประชุม 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
ผูถื้อหุ้น 

ตามกฏหมายใหม่ไดเ้ปิดโอกาสให้บริษทัสามารถประชุมผา่นระบบ Video Conference หรือประชุมทางไกลได ้บริษทัมี
การเปลี�ยนขอ้บงัคบัในเรื�องนี'หรือยงั  

ที�ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย บริษัทที� เปลี�ยนส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัที�มีกรรมการอยู่ต่างจงัหวดั นอกจากนี' การประชุมผ่านระบบ Video Conference       
จะสามารถทาํไดเ้ฉพาะกรณีที�กรรมการอยูใ่นประเทศไทย ซึ� งไม่มีความจาํเป็นสาํหรับบริษทั 

 
เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 1, 2 และ 45 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัและขอ้ 31 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมของกฎหมายในปัจจุบนั โดยไดแ้จง้ต่อ
ที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี'ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

 

31 
 

 
 มติ ที�ประชุมมีมติอนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1, 2 และ 45 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัและข้อ 31 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมของกฎหมายในปัจจุบนั ตามที�เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 

มติที�ลง จํานวนเสียงที�ลงมติ  
(1 หุ้น =1 เสียง ) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

         ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องให้พิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบโดยสรุปดงัต่อไปนี'  
  

นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
ผูถื้อหุ้น 

1. สามารถนาํเครื�องที�ซื'อจากที�อื�นมาใชก้บัเครือข่ายของเราไดห้รือไม่ หรือตอ้งเปิดซิมการ์ด 
2. ถา้เอาเครื�องทาํเองมาใชโ้ดยพลการ จบัไดห้รือไม่ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  และ 
นายประชา พทัธยากร 
กรรมการ 

1. นาํเครื�องมาลงทะเบียนในระบบไดเ้ลย ไม่ไดใ้ชซิ้มการ์ด 
 2. ทางศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) แจง้ให้บริษทัรีบดาํเนินการเพื�อบุคคลที�จะนาํวิทยอุยา่งที�

ท่านว่าเขา้มาในพื'นที�จะไม่สามารถใช้งานได ้ถา้ไม่ไดล้งทะเบียนในระบบก่อน นี�คือเหตุผลที�ตอ้งเร่งให้เกิดระบบนี'  
เพราะทุกวนันี' ใครก็สามารถนาํเขา้ไปใชใ้น 3 จงัหวดัภาคใตไ้ด ้ซึ� งมีปัญหากนัอยู ่                  

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ 
ผูถื้อหุ้น 

1. เครื�องกลุ่ม 10 คน หรือกลุ่ม 100 คน จะใชง้านอยา่งไร 
2. ช่วยยกตวัอยา่งลูกคา้ในปัจจุบนั 

นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

1. เรามีระบบอยูส่ามารถแจง้ไดว้่าจะใช้ 10 คนก็จะทาํกลุ่ม 10 คน จะใช้ 100 คน ก็จะทาํกลุ่ม 100 คน ไม่มีอะไรยุง่ยาก
เป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ 

 2. ปัจจุบนั CAT มีลูกคา้ที�ใชร้ะบบนี' เป็นหลกัหมื�นเครื�อง อยูท่างภาคตะวนัออก เช่น ปตท. และนิคมอุตสาหกรรม 

            
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณาเพิ�มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้

ร่วมประชุมในครั' งนี'  และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
      ____________________________ประธานที�ประชุม 

                                                                   (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต)                
                                    

          ____________________________ประธานที�ประชุม 

                                                        (นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์)                
                                                            

                        ____________________________เลขานุการบริษทัและผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                            (นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร) 
                    


