สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที ประชุ มเมื อวันที 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนสั ชั'น 3 โรงแรมมิ ราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดี รังสิ ต
หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เริมประชุ ม นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุมแถลงว่ามีผถู้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเป็ นจํานวน 36 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจํานวน 104 ราย เป็ นจํานวนรวม 140 ราย เป็ นจํานวนหุ้นทั'งสิ' น 3,611,691,692 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.0792 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ ายแล้ว
ทั'งหมดของบริ ษทั ทั'งนี' บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่ งผลให้จาํ นวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนทั'งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุ ม และได้แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ทีปรึ กษาทางการเงิน และ
ทีปรึ กษากฎหมาย ทีเข้าร่ วมประชุม ซึ งประกอบด้วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
2. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
3. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
4. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
5. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
6. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

7. นายประชา พัทธยากร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริ หารความเสี ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายพงษ์เทพ วิชยั กุล
2. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร

นักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริ ษทั

ทีปรึกษาทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณณิ ชา เตชัสอนันต์
2. คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์
3. คุณธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล

จาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
จาก บริ ษทั วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
จาก บริ ษทั วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

ประธานฯได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบว่า เพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง จึงขออาสาสมัครจากผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เพือเป็ น
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุ ม นายเทวินทร์ ตองอ่อน ผูร้ ับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุ ม ประธานฯ
ได้ข ออาสาสมัค รเพิ มเติ ม จากผูถ้ ื อหุ้ น ปรากฏว่าไม่ มี ผูส้ มัค รเพิ มเติ ม ประธานฯ จึ งได้เชิ ญ ผูต้ รวจสอบการนับ คะแนนเสี ยงไปนังที จุ ดนับ คะแนน
ประธานฯ ได้แ จ้งให้ ที ประชุ ม ทราบเพิ มเติ ม ว่า เนื องจากวันนี' ได้รับการอนุ ญาตให้ เป็ นเจ้าภาพร่ วมบําเพ็ญกุ ศลถวายพระบรมศพที พระที นังดุ สิ ต
มหาปราสาท จําเป็ นต้องไปให้ทนั เวลาตามทีสํานักพระราชวังกําหนด จึงไม่สามารถดําเนิ นการประชุมจนจบได้ ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุ ม ประธานฯ ได้
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มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี' แจงให้ทีประชุ มทราบถึ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ้นซึ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระและเรื องต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้ผถู้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมการประชุมรับทราบโดยทัวกัน ดังนี'
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ผูถ้ ือหุ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ้นทีมีอยู่
ผูถ้ ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
หากผูถ้ ื อหุ้นไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบี ยบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมื อเพือให้เจ้าหน้าที รับไปนับ
คะแนน
การนับคะแนนจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ้ นที ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละระเบี ยบวาระเท่านั'น โดยจะนํา
คะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทั'งหมดทีเข้าร่ วมประชุ ม และถือว่าคะแนนเสี ยงส่ วนทีเหลื อเป็ น
คะแนนเสี ยงทีลงมติเห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนั'นๆ
ผูถ้ ื อหุ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าร่ วมประชุ ม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั ได้นาํ
คะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติไว้แล้ว
โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุ มรับทราบทั'งเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อมสัดส่ วน เมือเทียบกับจํานวนหุ้น
ของผูถ้ ื อหุ้นที เข้าร่ วมประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน หรื อจํานวนหุ้น ของผูถ้ ื อหุ้นที เข้าร่ วมประชุ มและและออกเสี ยงลงคะแนน
ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะหรื อคําถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อทีประชุ ม
ว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตัวโดยแจ้งชื อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรื อคําถาม
เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมเสร็ จสิ' นแล้ว บริ ษทั ขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้นทุกท่านคืนเพือเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

เมื อผูถ้ ื อหุ้ น รั บ ทราบวิธี ก ารนับ คะแนนเสี ยงและเรื องต่ างๆ แล้ว ประธานฯ จึ งได้เริ มดําเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม
ที กําหนดในหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยภายหลังการลงมติ ข องผู้ถื อหุ้ น ในแต่ ล ะวาระ ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผู้แ จ้งผล
การลงคะแนน และมติทีประชุมให้ผถู้ ือหุ้นทราบ
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2560 จัดขึ'นเมื อวันที 25 เมษายน 2560
โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุ มภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม ซึ งได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุ มดังกล่าวแล้วเห็ นว่าบันทึกถูกต้อง
ตรงตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้น และได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมให้ผถู้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ้ นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ้น ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุ มลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2560 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ งได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้ อยละของจํานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นซึงมา
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
ประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน
เห็นด้วย
3,611,731,794
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-
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วาระที 2

พิจ ารณาอนุ มัติการออกใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท รุ่ นที 1 เพื อจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของบริ ษัททีจองซื อ
และได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการ เป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุมพิจารณา

นายประชา พัทธยากร รายงานต่อทีประชุ มว่าตามทีบริ ษทั ได้พิจารณาการเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที
จัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื' อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) นั'น คณะกรรมการจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที 1 จํานวนไม่เกิ น
1,100,062,500 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ทีจองซื' อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดทีสําคัญดังต่อไปนี'
ชนิดของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

ระบุชือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลียนมือได้

วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมของบริ ษทั ซึ งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและ
เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ้ นสามัญเพิมทุ น
ใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ทั'งนี' ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคํานวณดังกล่าวให้ตดั เศษทิ'งทั'งจํานวน

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญบริ ษทั ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

0.90 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ
ทั'งนี' หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ จะต้องไม่ตากว่
ํ ามูลค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นของบริ ษทั
ณ ขณะนั'น

อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

5 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั'งแรกเมือครบกําหนด 2 ปี นับจากวันที
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมือครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุกสิ' นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
ทั'งนี' วัน กําหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั' งสุ ด ท้าย คื อ วัน ที ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ มี อายุค รบ 5 ปี นับ จากวัน ที ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สิทธิ

หากวันกําหนดการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั'งใดไม่ตรงกับวันทําการให้เลื อนวันกําหนดการใช้
สิ ทธิ เป็ นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั'ง
สําหรับวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั'งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันทําการก่ อ่นวันกําหนดการใช้
สิ ทธิ ครั'งสุ ดท้าย

ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั จะยืนคําขอเพือนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยต่อไป

16

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
ทั'งนี' โดยมีรายละเอียดอืนๆ ซึ งปรากฏตามเอกสารสรุ ปรายละเอียดเบื'องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั
รุ่ นที 1 ทีได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว
ทั'งนี' ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อบุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร เป็ นผูก้ าํ หนดหรื อแก้ไขเปลี ยนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีจําเป็ น และ/หรื อเกี ยวเนื องกับการออกและการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ทุกประการภายใต้เงือนไขของกฎหมายทีเกียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
1. การจัดเตรี ยมข้อกําหนดสิ ทธิ และเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2. รายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นต้น
3. การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่ งมอบ ยืน เอกสารต่างๆ ทีจําเป็ นหรื อเกี ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอืน ๆ ทีเกียวข้อง
4. การนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ ซ'ื อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น' ี เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
5. การแต่งตั'งผูร้ ับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้น และให้มีอาํ นาจดําเนิ นการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการออกและ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพือให้การออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําเร็ จลุล่วงทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึ งมีคาํ ถามและคําตอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี'
นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุ้น
นายประชา พัทธยากร
กรรมการ

นายศักดิcชยั สกุลศรี มนตรี
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ทีปรึ กษาฝ่ ายกฏหมาย
นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
นายบุญชัย งามวิทย์โรจน์
ผูถ้ ือหุ้น
นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
ประธานกรรมการ

ขอทราบเหตุ ผลที ผู้ถื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิ ทธิ ครั' งแรกเมื อครบกําหนด 2 ปี หลังจากวันที ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โครงการใหม่ “Digital Trunked Radio” คล้ายกับ วิ ท ยุสื อสาร (walkie-talkie) มี ระยะการติ ด ตั'งเครื อข่ าย
ทั'งประเทศประมาณ 1 ปี รายได้แ ละกําไรจะทยอยเข้ามา เมื อติ ด ตั'งเสร็ จและขายได้ ซึ งเป็ นปกติ ข อง
โครงการทัวๆ ไป เมือกลุ่มลูกค้าครบตามจํานวนทีคาดหวัง จะมีรายได้เพิมขึ'น ราคาหุ้น ณ อีก 2 ปี ข้างหน้า
น่าจะเกินกว่าราคาใช้สิทธิ ซึ งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นทีจะใช้สิทธิ และวาระอืนๆ ทีเกียวข้อง
การเรี ยงลําดับวาระการประชุมควรเรี ยงวาระการเพิมทุนก่อนวาระการพิจารณาการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หากวาระเพิมทุนไม่ผา่ นการอนุมตั ิก็ไม่ตอ้ งพิจารณาการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และวาระอืนๆ ทีเกียวข้อง
นอกจากนี' ขอสอบถามว่ามติ คณะกรรมการที เสนอให้พิจารณาเพิมทุน 1 ต่อ 1 ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้ น
ปกติจะให้ส่วนลดเพียงร้อยละ 10 ของราคาปั จจุบนั แต่ทาํ ไมบริ ษทั ให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 50 ของราคา
ปั จจุบนั
สําหรับคําถามแรกขอน้อมรับไว้พิจารณาในอนาคต แต่ขอยืนยันว่าวิธีการเขียนวาระแบบนี' สามารถทําได้
เนื องจากคณะกรรมการเสนอให้ พิ จารณาเพิ มทุ น เพื อจัด สรรให้ แ ก่ ผูถ้ ื อหุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ วนการถื อหุ้ น
(Rights Offering) ไม่ ไ ด้เป็ นการเพิ มทุ น เพื อจัด สรรให้ ก ับ บุ ค คลในวงจํากัด Private Placement จึ งไม่ มี
ข้อจํากัดในการกําหนดราคา และไม่มีผลกระทบทีทําให้เกิดความเสี ยหายกับผูถ้ ือหุ้น
ขอให้อธิ บายธุ รกิ จ “Digital Trunked Radio” ให้ชดั เจนกว่านี' เกี ยวกับการลงนามสัญญา และในระยะ 2 ปี
ข้างหน้าจะมีรายได้อืนเข้ามาในบริ ษทั เพือจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นหรื อไม่
จะมีการชี' แจงเรื องนี' ในวาระถัดไปทีมีการพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุน

เมือไม่มีผถู้ ื อหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที 1 เพือจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที จองซื' อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนที ออกและเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ื อหุ้ น เดิ มตามสัด ส่ วนการถื อหุ้ น (Rights Offering) โดยได้แจ้งต่อที ประชุ ม ว่าการลงมติ ในวาระนี' ต้องได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที 1 เพือจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้น
เดิ มของบริ ษทั ที จองซื' อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนที ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น จํานวนไม่เกิ น
1,100,062,500 หน่วย ตามทีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,611,985,844
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน
100.0000
-

เนื องจากประธานฯ ติ ดภารกิ จ ตามทีได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบในช่ วงเปิ ดการประชุ ม จึงไม่สามารถดําเนิ นการประชุ มจนจบได้ จึ ง
เสนอให้นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และเป็ นผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ทําหน้าทีประธานในทีประชุ มต่อไป โดยในการนี' ไม่มี
ผูถ้ ือหุ้นคัดค้าน นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ จึงทําหน้าทีประธานทีประชุมต่อไป
วาระที 3

พิจ ารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพือเสนอขายหุ้นใหม่ เพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของบริ ษทั ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการเป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุมพิจารณา

นายประชา พัทธยากร รายงานต่อทีประชุ มว่าสื บเนื องจากกรณี ทีบริ ษทั มีความประสงค์จะลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
ธุรกิ จของบริ ษทั ประกอบกับเพือรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั บริ ษทั จึงประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 990,056,250 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั
โดยที วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงินทุนในส่ วนทีเพิม มีดงั นี'
1. ลงทุนในโครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตร
ธุรกิจ เพือขยายขีดความสามารถในการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล(Digital Trunked Radio System) กับ บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเรื องอื นๆ ที เกี ยวข้องกับ โครงการดังกล่ าว รวมถึ งเพื อเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนสําหรั บ
โครงการ Digital Trunked Radio System เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ งคาดว่าจะใช้เวลาใน
การลงทุนประมาณ 2 ปี
2. เพือรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 550,000,000 – 750,000,000 บาท ซึ งคาดว่าจะใช้เวลาในการ
ลงทุนประมาณ 2 ปี
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานทัวไป ซึ งรวมถึ งเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินประมาณ 50,000,000 – 100,000,000
บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
4. ส่ วนทีเหลือจะนําไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั ซึ งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี
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นายประชา พัท ธยากร กล่ าวโดยสรุ ปถึ งสาระสําคัญของสัญญาความร่ วมมื อพัน ธมิ ตรธุ รกิ จ เพือขยายขี ด ความสามารถในการ
ให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“CAT”) ดังนี'
โครงการ
คู่สัญญา
วันทีของสั ญญา
ระยะเวลาของสั ญญา
หน้ าทีของบริษทั กสท.
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

หน้ าทีของ เอสไอเอสซี
คอนซอร์ เตียม

อัตราค่ าบริ การ

การให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)
บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษทั และ บริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชัน เซอร์ วิส
จํากัด (ในนามของ “เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม”)
24 สิ งหาคม 2560
ตั'งแต่วนั ทําสัญญา ถึง วันที 31 กรกฎาคม 2568
1. ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั'งบริ หารจัดการโครงข่ายการให้บริ การ Digital Trunked
Radio System ให้มีประสิ ทธิ ภาพ รองรั บการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเพียงพอ เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการ
2. ขอใบอนุ ญาตตั'งสถานี และขอใบอนุ ญาตให้ใช้ซึงเครื องวิทยุคมนาคมระบบ Digital Trunked
Radio System
3. ควบคุมการใช้งานและบริ หารคลืนความถีย่าน 800 MHz ตามกฎหมาย
4. จัดหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื อสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และค่าไฟฟ้า รวมทั'ง
การซ่ อมแซม และบํารุ งรักษา เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงั กล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของ บริ ษทั
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เอง
5. จัดทําสัญญาให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การ ออกใบแจ้งค่าบริ การ
1. ติดตั'งอุปกรณ์ Digital Trunked Radio System ตามข้อกําหนดทางเทคนิ ค (Specification) ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ขั'นตํา จํานวน 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี
2. บํารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซมแก้ไ ขอุ ป กรณ์ Digital Trunked Radio System ให้ อ ยู่ใ นสภาพที
สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ และให้บริ การสนับสนุ นอืน ๆ เช่ น การให้บริ การดูแล และร่ วม
แก้ไขปั ญหาให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ แก่ บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
1. อัตราค่าตอบแทนของบริ ษทั = 500 บาทต่อเครื องต่อเดือน
2. อัตราที บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เรี ยกเก็ บจากผูใ้ ช้บริ การ = 800 บาทต่ อ
เครื องต่อเดือน

นายประชา พัทธยากร แจ้งต่อทีประชุมถึงเหตุผลและความจําเป็ นของการเพิมทุน ดังต่อไปนี'
1. เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิมทุน
เพือสร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดําเนิ นงานและการขยายตัว
ของธุรกิจของบริ ษทั ทั'งในปั จจุบนั และอนาคต
2. ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษทั มี แผนการใช้เงินเพิ มทุน ตามรายละเอี ยดที กล่ าวในข้อ 2 โดยจะขยายการลงทุนในโครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และโครงการอืน ๆ ทีมีศกั ยภาพ ซึ งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
3. ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน แผนการใช้ เงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจะดําเนินการ
การเพิมทุนครั' งนี' มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื องจากบริ ษทั จะนําเงิ นที ได้รับจากการเพิมทุนในครั' งนี' ไปใช้เป็ นเงิน ทุน
สําหรับขยายการลงทุนในธุ รกิ จการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) และธุ รกิ จอืน ๆ ทีเกี ยวข้องของบริ ษทั ใน
อนาคต ซึ งจะช่ วยเพิมความสามารถในการเติบโตของรายได้และกําไรของบริ ษทั และเพิมศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ในระยะยาว รวมทั'งใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการเพิมสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี'ย และปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นในระยะยาวเช่นกัน
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ทั'งนี' เมื อพิจารณาแผนการเพิมทุนและการใช้เงินดังกล่ าวแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า การออกหุ้นเพิมทุนดังกล่ าวมี
ความเหมาะสม เนื องจากสอดคล้องกับแผนธุ รกิจทีจะส่ งเสริ มการเติบโตในระยะยาวของบริ ษทั รวมทั'งวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่
ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้นดังกล่าวให้โอกาสแก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมได้ และไม่ก่อให้เกิ ดภาระทางการเงินใน
การชําระเงินต้นและดอกเบี'ยของบริ ษทั เพิมเติม เมือเปรี ยบเทียบกับการระดมทุนผ่านการกูย้ มื
4. ผลกระทบที คาดว่ าจะเกิ ด ขึ นต่ อการประกอบธุ ร กิจ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท
อันเนืองจากการเพิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรื อโครงการ
บริ ษทั คาดหวังและเชื อมันว่า การเพิมทุนในครั'งนี' จะทําให้ฐานะทางการเงินของบริ ษทั แข็งแกร่ งมากขึ'น ลดภาระทางการเงินของ
บริ ษทั และจากที บริ ษทั จะนําเงิน ที ได้รับจากการเพิมทุนในครั' งนี' ไปใช้สําหรั บลงทุ นในการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked
Radio System) ซึ งจะเพิมความสามารถในการรองรั บการให้บริ การที คลอบคลุมมากขึ' น บนฐานลู กค้าที มี ความหลากหลายและมี ปริ มาณเพิมขึ' น ซึ ง
ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานทีดี และรายได้ทีเพิมขึ'นในอนาคต เพิมความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอืนในอุตสาหกรรม และทํา
ให้ผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ได้รับผลตอบแทนทีดี ข' ึนในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
หรื อส่ วนแบ่งกําไรของผูถ้ ือหุ้นในระยะสั'นได้ ซึ งเป็ นเรื องปกติสาํ หรับการลงทุนในช่วงแรกเริ ม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึ งมีคาํ ถามและคําตอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี'
นางพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุ้น
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการ

นายประชา พัทธยากร
กรรมการ

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการ
นายกิตติ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา
ผูถ้ ือหุ้น

โครงการดังกล่ าว ส่ วนใหญ่ ใช้เฉพาะกับ หน่ วยงานราชการ และหน่ วยงานเอกชนบางส่ วน บริ ษทั วางเป้ าหมายไว้
อย่างไร และเนื องจากโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการใหม่ จะมีบริ ษทั คู่แข่งหรื อไม่
โครงการ Digital Trunked Radio ไม่ถือว่าเป็ นโครงการใหม่ เนื องจากปั จจุบนั ทางกรุ งเทพมหานครก็มีการติดตั'งใช้งาน
อยู่บางส่ วน โดยส่ วนใหญ่ กลุ่ มที ใช้งานจะเป็ นกลุ่ มหน่ วยงานราชการเป็ นหลัก เพราะต้องมี การติ ดต่อเชื อมโยงกัน
กับกลุ่ มคนจํานวนมาก กลุ่ มลู กค้าเอกชนอาจจะไม่เยอะ บริ ษทั ตั'งเป้ ากลุ่ มลู กค้าไว้ประมาณ 150,000 - 200,000 ราย
โดยเก็บเงินจากการขายเครื องดังกล่าวจากกลุ่มลูกค้าเป็ นรายเดื อน ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางธุ รกิ จค่อนข้างสู ง หากยัง
ทําธุ รกิ จแบบเดิ มก็ไม่สามารถมีรายได้อย่างสมําเสมอในระยะยาว ดังนั'นจึงได้พยายามปรับเปลี ยนรู ปแบบของธุ รกิ จ
โดยมองว่าธุรกิจ Digital Trunked Radio มีความเป็ นไปได้ เนื องจากยังไม่มีคู่แข่งทีมีเครื อข่ายทัวประเทศ และบริ ษทั ยัง
เป็ นพันธมิ ตรกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทําให้ป ระหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุ นและติ ดตั'งไปได้มาก อี กทั'งธุ รกิ จ
ดังกล่ าวค่ อนข้างมี segment ที ชัดเจน อย่างที กล่ าว ปั จจุบ นั บริ ษทั ไม่ สามารถแข่งขัน ในธุ รกิ จโทรศัพท์เคลื อนที ได้
จึ งต้องปรั บเปลี ยนมาแข่งขัน ในกลุ่ ม ลู ก ค้าองค์ก รและหน่ วยงานราชการ เนื องจากบริ ษทั ในกลุ่ มบริ ษทั สามารถมี
ฐานลูกค้ากลุ่มนี' อยูแ่ ล้ว ทําให้สามารถเจรจาธุรกิจได้ง่ายขึ'น
ขอเสริ ม เกี ยวกับ ใบอนุ ญ าตที บมจ. กสท โทรคมนาคม ถื ออยู่น' ัน เป็ นใบอนุ ญ าตเดี ยวในประเทศไทยที สามารถ
ให้บริ การกับบุคคลทัวไปได้ และนอกเหนื อจากหน่ วยงานราชการทีเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักแล้ว ยังสามารถให้บริ การกับ
กลุ่ มหน่ วยงานเอกชนได้ เช่ น กลุ่ มแท็กซี และกลุ่ มรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น เนื องจากวิทยุสื อสารดังกล่ าวสามารถ
ติดต่อใช้งานได้ทวประเทศ
ั
และลักษณะของวิทยุสือสารยังมีหลายรู ปแบบ เช่ น รู ปแบบทีนํามาติดตั'งในรถยนต์ และ
ติดตั'งในสํานักงาน เป็ นต้น
ในอนาคตวิทยุสือสารดังกล่าวอาจจะสามารถใส่ ซิมการ์ ด ใช้เป็ นโทรศัพท์สาํ หรับส่ งข้อมูลได้
มีความยินดีทีบริ ษทั จะมีตลาดในการทําธุรกิจใหม่ และขอสอบถามเกียวกับการใช้งานวิทยุสือสาร ดังนี'
- ในพื'นทีถินทุรกันดาร ทีไม่มีสญ
ั ญาณ จะสามารถใช้วิทยุสือสารได้อย่างไร
- การพูดคุยสื อสารกัน ต้องพูดกันครั'งละคน ไม่สามารถพูดซ้อนกันได้ใช่หรื อไม่
- เรื อประมง สามารถนําวิทยุสือสารไปใช้ได้หรื อไม่
- ถ้าธุรกิจของบริ ษทั ติดตลาดแล้ว จะมีคู่แข่งเข้ามาหรื อไม่
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บริ ษทั ได้ลงนามสัญญากับบมจ. กสท โทรคมนาคม เพียงบริ ษทั เดียว
- กลุ่มผูใ้ ช้งานอืนๆ สามารถนําวิทยุสือสารไปใช้ได้ท' งั หมด ขึ'นอยูก่ บั ว่าอยากใช้และมีความต้องการใช้หรื อไม่ ซึ งหาก
กลุ่มผูใ้ ช้งานดังกล่าวจะนําไปใช้กบั ทุกสาขาพร้ อมกันก็สามารถใช้ระบบวิทยุสือสารของบริ ษทั ได้ อย่างทีกล่าวไป
แล้วระบบ Analog ในปั จจุบนั จะถูกยกเลิกและแทนทีด้วยระบบ Digital
- การติดต่อกันเป็ นแบบ push to talk ไม่ได้เป็ น two way to talk
- ข้อดี ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือมี เสาสัญญาณอยู่แล้ว ซึ งบริ ษทั ใช้เพียง 1,500 ต้น ก็สามารถครอบคลุ มได้
ทัวทั'งหมด ในย่านความถี 800 MHz
กรณี เรื อประมงหากออกเรื อไปไกลเกินกว่าอ่าวไทย สัญญาณจะครอบคลุมอย่างไร
เรื อประมงคงต้องใช้ระบบแบบติดรถยนต์ คาดว่าน่าจะสื อสารกับชายฝังได้ไม่ตากว่
ํ า 50 กิโลเมตรจากฝัง ซึ งหากบริ ษทั
มี การนําวิทยุสือสารไปใช้กบั เรื อประมงและประสานงานกับกรมประมงหรื อกรมเจ้าท่า ก็จะสามารถติ ดตามเรื อประมงได้
เนื องจากมีระบบจีพีเอส สําหรับระบุตาํ แหน่งทีอยู่ เครื องวิทยุสือสารนั'นมีลกั ษณะการใช้งานทีหลากหลาย
กลุ่ มบริ ษทั ของเรานั'นเติ บ โตมากจากการขายของกับทางราชการ ดังนั'นธุ รกิ จนี' จึงเป็ นธุ รกิ จที บริ ษทั ค่อนข้างถนัด
หากไม่ทาํ ธุ รกิ จโทรศัพท์เคลื อนที บริ ษทั ต้องมองหาธุ รกิ จทีทําให้บริ ษทั เติบโตต่อไป เราจึงมองว่าธุ รกิ จดังกล่าวไม่มี
คู่แข่ง และบริ ษทั ได้มีการลงนามสัญญากับบมจ. กสท โทรคมนาคม แล้ว ซึ งคาดว่าจะทําให้บริ ษทั กลับมามีกาํ ไร และ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ้นได้ อีกทั'งเรายังมองว่าธุ รกิ จดังกล่าวมีอนาคต แต่ก็ข' ึนอยูก่ บั ว่าเราจะขายได้มากน้อย
แค่ไหน ซึ งอย่างทีกล่าวว่าธุ รกิ จนี' ไม่มีคู่แข่ง หากจะมีก็คงเป็ นโทรศัพท์เคลื อนที แต่การใช้งานก็แตกต่างกัน โดยใน
ต่างประเทศ ทั'งตํารวจและทหารมี การใช้ระบบ Digital Trunked Radio ยกเว้นในประเทศไทย ดังนั'น ธุ รกิ จนี' จึงเป็ น
ทางออกทีดีของบริ ษทั
ระบบ Digital Trunked Radio ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย แล้วในประเทศ AEC มีการนําไปใช้หรื อไม่
ทางส่ วนราชการมีนาํ ไปใช้ เช่น ประเทศมาเลเซี ยก็มีการใช้ระบบ Digital Trunked Radio อยู่
ระบบ Analog จะยกเลิกทั'งหมดเลยหรื อไม่ ดังนั'นไม่สามารถใช้ Walkie-Talkie รู ปแบบเก่าได้แล้วใช่หรื อไม่
ระบบ Analog ทีกล่าวถึ ง คือ CAT ให้บริ การ Trunked Analog จะปรับเปลียนเป็ น Digital Trunked Radio ซึ ง WalkieTalkie ก็ยงั มีอยู่ ให้ประชาชนใช้ได้ทวไป
ั คุยกันใกล้ๆ เช่ น งานอีเว้นท์ คุยสังงานกัน คนอืนก็จะได้ยินหากใช้ความถี
เดียวกัน
ตอนนี' CAT เปิ ดให้ บ ริ ก ารแล้วในส่ วนของ กทม. และระยอง หากบริ ษ ัท ทําการติ ด ตั'งระบบเรี ยบร้ อยแล้ว จะได้
ผลประโยชน์อย่างไร
อยู่ระหว่างเจรจาในการเชื อมต่อกัน และให้ ลูก ค้าเปลี ยนมาใช้เครื อข่ ายของบริ ษทั ปั จจุบ นั CAT มี ลู กค้าประมาณ
10,000 – 20,000 ราย
ใช้ เสาประมาณ 1,500 ต้น ในการติ ด ตั'ง ระบบ แล้ วต้อ งใช้ ร ะยะเวลาในการติ ด ตั'งนานเท่ าไรถึ งจะใช้ ร ะบบได้
ทัวประเทศ และใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานเท่าใด
เสาทีเราใช้ส่วนใหญ่เป็ นเสาทีมีอยูแ่ ล้วของ CAT เพราะฉะนั'นเราไม่ตอ้ งไปติดตั'งเสาใหม่ จะติดตั'งเฉพาะสายอากาศ
ส่ งบนเสาและติดตั'งระบบใส่ สถานี ของเก่าที CAT มีอยูแ่ ล้ว ระยะเวลาการติดตั'งทั'งหมดพร้อมใช้ทวประเทศประมาณ
ั
1 ปี ส่ วนระยะเวลาในการคืนทุนนั'นขึ'นอยูก่ บั ความสามารถในการขายของบริ ษทั และ CAT
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มีความยินดีถา้ ทําได้ตามแผนทีวางไว้ ขอถามดังนี'
1 เราถื อเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เคลื อนที เช่ น AIS / DTAC / TRUE หรื อไม่ ถ้าใช่ บริ ษ ัท จะสามารถแข่ งขัน กับ
ผูใ้ ห้บริ การรายอืนได้หรื อไม่
2. คู่แข่งสามารถทําคล้ายๆ กันคือเป็ น Digital Trunked Radio ได้หรื อไม่
3. ก่อนหน้านี' ทีอเมริ กา มีเหตุการณ์พายุเข้า ซึ งสามารถใช้แอพพลิเคชัน Trunked Radio จึงไม่แน่ใจว่าบริ ษทั ทําเกียวกับ
Hardware เพือรองรับ Digital Trunked Radio ซึ งอนาคตจะสามารถนําแอพพลิเคชันมาทดแทนกันได้หรื อไม่ และจะ
ทําให้มีคู่แข่งหรื อไม่
4. ต้องลงทุน รายปี ในส่ วน Hardware หรื อไม่ ซื' อมาแล้วไม่ตอ้ งพัฒนาอะไรแล้วใช่ หรื อไม่ สามารถใช้ได้เลยและมี
กําไรเข้าปี แรกเลยหรื อไม่
5. ถ้าเครื องมีปัญหา หรื อลูกค้าซื' อไปใช้แล้วเกิดมีปัญหาขึ'น บริ ษทั ต้องรับผิดชอบอย่างไร
1. คลืนของ CAT ทีได้สมั ปทานจากกสทช. เป็ นคลืนทีใช้สาํ หรับวิทยุ Trunked Radio ไม่ใช่ Cellular จึงไม่ใช่คู่แข่ง
2. ผูใ้ ห้บริ การรายอืนไม่สามารถใช้ได้เหมือนกับบริ ษทั ซึ งเป็ น Digital Trunked Radio
3. แอพพลิ เคชันต้องใช้ผ่านเครื อข่าย แต่วิทยุสือสารสามารถคุยกันเองได้ สองเครื องคุยกันเองเป็ นแบบ Walkie-Talkie
ถ้าแบบ Cellular เครื อข่ายล่ มก็ไม่สามารถใช้สือสารได้ ดังนั'นหากมี แอพพลิ เคชันแต่ไม่มีเครื อข่าย ก็ใช้งานไม่ได้
ระบบการสื อสารของบริ ษทั ทีมีเสาก็อาจจะล่มได้ แต่ก็ยงั คุยกันเองในรัศมีใกล้ๆกันได้
4. บริ ษทั ซื' อมาแบบสําเร็ จรู ปไม่ตอ้ งมีการพัฒนาอะไรแล้ว สามารถใช้งานได้เลย
5. เราต้องมี SLA กับลู กค้า มีการสื อสารอยูแ่ ล้วว่าระบบจะล่ มได้กีชัวโมง มี การเจรจากับ Supplier ว่ามี เครื องสํารอง
ซึ งอาจจะทําการเปลียนเครื องใหม่ให้เลย ไม่มีการซ่อม เราต้องมีบริ การให้ลูกค้าอยูแ่ ล้ว
อยากให้อธิ บายเพิมเติม สาเหตุทีเครื อข่ายจะล่มมีอะไรบ้าง
ปกติ เครื อข่ายของ CAT จะมีระบบไฟสํารองอยูท่ ี สถานี ฐาน เพราะให้ความสําคัญกับการติดต่อสื อสาร เพราะฉะนั'น
ถ้าไฟดับก็ยงั คงสามารถใช้งานได้
นอกจากธุ รกิ จ Trunked Radio บริ ษทั ยังกําลังเจรจากับ CAT ในการทําระบบเสาสั ญญาณในกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ
หลายๆ แห่ ง โดย CAT จะนําเสาสัญญาณนี' ไปให้ บริ ก าร หรื อใช้ร่วมกัน กับ Operator อื นๆ ที ให้ บริ ก ารในอุท ยาน
แห่ งชาติ ซึ งการเจรจาจะสิ' นสุ ดประมาณปลายเดือนตุลาคมนี' โครงการน่ าจะมีรายได้ให้กบั บริ ษทั ต่อไป แต่รายละเอียด
และขั'นตอนต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ อยากให้ผถู้ ื อหุ้นเห็ นว่าบริ ษทั ไม่ได้ทาํ แค่ธุรกิ จ Trunked Radio เรายังคิดเรื องใหม่ๆ
อยูเ่ รื อยๆ มีการเปลี ยนแปลงไปทําธุ รกิ จอืนๆ มองธุ รกิจทีมีรายได้ระยะยาว ทั'งนี' การทําสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี และ
จะมีรายได้เข้ามาเรื อยๆ
สําหรับโทรศัพท์เคลื อนที i-mobile ตอนนี' ยงั มีเครื องเหลืออยูบ่ า้ ง และก็มีการดูในรุ่ นใหม่ๆ แต่ตอ้ งดูทิศทางการตลาด
ไปด้วย ปั จจุบนั บริ ษทั จะทําการสังสิ นค้ามาจําหน่ายเมือมีคาํ สังซื' อจากลูกค้าแล้ว เพือลดความเสี ยงจากการแข่งขัน
สอบถามเกี ยวกับ Trunked Radio ถ้าบริ ษทั ทําแล้ว บริ ษทั อื นจะมาทําแข่งขันด้วยได้ห รื อไม่ เพราะระบบเดิ ม ที เป็ น
Analog ยกเลิ กไป ระบบเก่าคนทีใช้จะต้องไปสอบขอใบอนุ ญาต ถึ งจะซื' อเครื องได้ แต่ระบบใหม่แค่ไปทําสัญญากับ
CAT แล้วสามารถนํามาใช้ได้เลย ดังนั'นถ้าเราทําแล้วต่อไปมีบริ ษทั อืนมาทําได้หรื อไม่
การสอบขอใบอนุ ญาตทีเรี ยกว่า “วิทยุสมัครเล่ น” ความถี ประมาณ 400 MHz มี ทวไปๆ
ั
ระบบนี' ไม่มีการยกเลิ ก ทีจะ
ยกเลิ กแบบ Analog เปลียนมาใช้แบบ Digital แทน คือบริ การ Trunked Radio ในประเทศไทยมี 2 แห่ งคือ วิทยุการบิน
ให้บริ การในสนามบิน และ CAT ให้บริ การในกทม. และตะวันออก เกี ยวกับปิ โตรเคมิคอล ตอนนี' บริ ษทั จะขยายการ
สื อสารให้ได้ท' งั ประเทศ แต่ข' ึนอยูว่ า่ จะสามารถขายได้แค่ไหน ได้ตามทีวางแผนไว้หรื อไม่ และบริ ษทั อืนยังไม่มีคลื น
ความถีทีจะทําได้ ดังนั'นตอนนี' ยงั ไม่มีคู่แข่ง
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เทคโนโลยีในปั จจุบนั เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงมีความกังวลเกียวกับธุรกิจวิทยุสือสาร ส่ วนนี' ทางบริ ษทั ได้ศึกษา
ไว้หรื อไม่
เทคโนโลยีน' ี มีการใช้มาหลายปี และยังไม่มีเทคโนโลยีอืนมาทดแทนระบบ Trunked Radio มี หลายประเทศยังคงซื' อ
ระบบดังกล่าวไปใช้อยู่
หากติดต่อกันผ่านโทรศัพท์เคลือนที โดยใช้แอพพลิเคชันคุยแบบกลุ่ม สามารถสื อสารกันได้หรื อไม่
เป็ นคนละกลุ่มเป้ าหมาย หากเป็ นโทรศัพท์เคลือนทีไม่มีเครื อข่ายก็ไม่สามารถใช้งานได้ แต่วิทยุสือสาร Trunked Radio
กลุ่มหน่วยงานอืนๆ ต้องใช้ เช่น ในสนามบินยังคงใช้วิทยุสือสาร ทั'งทีมีเครื องโทรศัพท์เคลือนที
บริ ษทั ใช้คลื นความถี 800 MHz แต่ผูป้ ระกอบการรายอื นๆ ก็มีคลื นความถี เช่ นกัน และทาง CAT จะต้องเสี ยค่าปรั บ
หรื อไม่ หากติดตั'งระบบไม่ทนั ตามกําหนด
ผูป้ ระกอบการรายอื นไม่สามารถทําธุ กิจ Trunked Radio ได้ เนื องจากมี ขอ้ กําหนดในสัมปทาน และ CAT ไม่มีการ
จ่ายเงินให้กบั บริ ษทั เนื องจากคลื นและเสาสัญญาณมี อยู่แล้ว บริ ษทั เพียงแค่เข้าไปติดตั'งระบบให้สามารถใช้งานได้
เรื องคดีความคงไม่มี เพราะเป็ นธุ รกิ จที CAT ดําเนิ นการอยูแ่ ล้ว ทั'งในกทม. และภาคตะวันออก บริ ษทั แค่เข้าไปขยาย
การติดตั'งให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทัวประเทศ
ระยะเวลาการให้บริ การตามสัญญานานเท่าไร
จะสิ' นสุ ดโครงการในปี 2568
บริ ษทั ได้สัม ปทานถึ งปี 2568 เมื อครบกําหนดแล้ว CAT ยังเป็ นเจ้าของเครื อข่ายดังกล่ าวอยู่ ยังมี กลุ่ ม ลู ก ค้า ตํารวจ
ทหาร และหน่วยงานราชการใช้งานอยู่ เราคิดว่า กสทช คงต่อสัญญาคลืนความถีดังกล่าวกับ CAT ต่อไป
ใครเป็ นผูห้ าลู ก ค้า CAT หรื อบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ได้ค่ าบริ ก าร 500 บาทต่ อเดื อ น จาก 800 บาท ในการขายเครื อง
ใช่หรื อไม่
ทั'งบริ ษทั และ CAT เป็ นผูห้ าลู กค้าร่ วมกัน ค่าบริ การเครื อข่าย 800 บาทต่อเครื องต่อเดื อน หากขายได้ บริ ษทั จะได้
ค่าบริ การ 500 บาทต่อเดือน ส่ วน CAT ได้ค่าบริ การ 300 บาทต่อเดือน เนื องจากบริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนเครื อข่าย
1. กรณี การขายส่ ง หรื อ ขายปลีก จะมีความแตกต่างของรายได้หรื อไม่
2. การให้บริ การคลอบคลุมทัวประเทศ ประมาณร้อยละ 80-90 จาก 1,500 เสา เสาหนึ งต้นมีรัศมีทาํ การประมาณเท่าไร
1. ขายแบบไหน บริ ษทั ก็ได้ค่าบริ การ 500 บาทต่อเดื อน CAT ได้ค่าบริ การ 300 บาทต่อเดื อน ซึ งลูกค้าต้องทําสัญญา
กับ ทาง CAT เท่ านั'น ทาง CAT จะไม่ ได้ค่ าเครื อง รายได้ข ายเครื องเป็ นของบริ ษทั ทั'งหมด CAT จะได้ส่ วนแบ่ ง
ค่าบริ การ 300 บาทต่อเดือน
2. ขึ' น อยู่ก ับ เครื องลู ก ข่ ายด้วย ถ้าลู ก ข่ ายเป็ นโทรศัพ ท์เคลื อนที ไม่ มี อะไรบังสัญ ญาณ ก็ จะมี รัศ มี ป ระมาณ 20-30
กิโลเมตร แต่ถา้ เป็ นเครื องอยูท่ ีบ้าน และมีเสาอากาศข้างนอกด้วย จะใช้ได้ประมาณ 100 กิโลเมตร
ทาง CAT ส่ งบิลเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดื อนกับลูกค้า เดื อนละ 800 บาท ทางบริ ษทั ทําบิลเรี ยกเก็บจาก CAT 500 บาท
ต่อเดือน
เครื องวิทยุสือสารทีนํามาใช้บริ ษทั มีสิทธิ ขายเพียงเจ้าเดี ยวหรื อบริ ษทั อืนสามารถนําเข้ามาขายได้ดว้ ย และบริ ษทั มีฐาน
ลู ก ค้าเดิ ม อยู่แล้วสามารถย้ายฐานลู ก ค้าเดิ ม มา เพื อให้ ตรงตามเป้ าหมายของกลุ่ ม ลู กค้าที ตั'งไว้ป ระมาณ 150,000 –
200,000 ราย ได้หรื อไม่ และนําเครื องวิทยุสือสารเข้ามาจากทีไหน ราคาเครื องประมาณเท่าไร
บริ ษทั ประมาณการกลุ่มลูกค้าไว้ 150,000 ราย หากบริ ษทั ขายเครื องไม่ได้ ก็ยงั คงได้ค่าบริ การ ดังนั'นเราจึงทําประมาณการ
ไว้ท' งั การขายเครื องได้ และขายเครื องไม่ ได้ และปั จจุบ นั เครื องวิทยุสือสาร มี อยู่ 2 แบรนด์ห ลัก คื อ Motorola และ
Hytera มีราคาตั'งแต่ 10,000 – 100,000 บาท
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บริ ษทั ใช้บริ ษทั ใดเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน
บลจ.บัวหลวง
ในกรณี ที มี เศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการคํานวณดังกล่ าวให้ ปัดเศษทิ'ง ส่ วนของเศษที เหลื อดังกล่ าวหากไม่ มี
ผูถ้ ือหุ้นจอง จะยกเลิกหรื อขายลดราคา
หากมีเศษเหลื อให้ตดั เศษทิ'งทั'งจํานวน เศษทีเหลื อดังกล่าวจะนําไปจัดสรรหุ้นให้ผูถ้ ื อหุ้นทีจองซื' อเกิ นสิ ทธิ และหาก
ยังคงเหลืออยู่ เนื องจากไม่มีผถู้ ือหุ้นจองซื' อ บริ ษทั จะทําการลดทุนจดทะเบียน ไม่มีการนํามาขายลดราคาแน่นอน

เมือไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุ มลงการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายหุ้นใหม่เพิมทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น
(Rights Offering) และเพือรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ ง
ได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื อเสนอขายหุ้นใหม่
เพิมทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ตามทีเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 4

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการเป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุมพิจารณา

นายประชา พัท ธยากร รายงานต่ อที ประชุ ม ว่าสื บ เนื องจากกรณี ที บริ ษทั เสนอให้ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้ น พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารเพิ มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั ในวาระที 3 บริ ษทั จึงต้องแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยให้
ใช้ขอ้ ความต่อไปนี' แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

990,056,250 บาท (เก้าร้อยเก้าสิ บล้านห้าหมืนหกพันสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
9,900,562,500 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมืนสองพันห้าร้อยหุ้น)
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
9,900,562,500 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมืนสองพันห้าร้ อยหุ้น)
- หุ้น (- หุ้น)”
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ทั'ง นี' มอบอํา นาจให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ บริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ที กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้
การดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ้ นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ้น ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุ มลงมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยได้
แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนตามที
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 5

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
-

พิจ ารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิมทุน เพือเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของบริ ษัทตามสั ดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering)
และเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการเป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุมพิจารณา

นายประชา พัทธยากร รายงานต่ อที ประชุ มว่าบริ ษทั มี ความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้ นเพิ มทุน เพื อเสนอขายแก่ ผูถ้ ื อหุ้ นเดิ มของ
บริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) บริ ษทั จึงดําเนิ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 5,500,312,500 หุ้น ในมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพือเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรดังต่อไปนี'
1.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของ
บริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ในกรณี ทีมี
เศษของหุ้ น ที เกิ ด จากการคํานวณ ให้ ปั ด เศษของหุ้ น นั' นทิ' ง ทั'ง นี' ผู้ถื อ หุ้ น อาจจองซื' อหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น เกิ น กว่ าสิ ท ธิ
(Oversubscription) ได้ โดยที ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มที จองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที จองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมือมี หุ้น
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ทีได้จองซื' อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั'งหมดแล้วเท่านั'น ทั'งนี' คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในครั'งนี' ในกรณี ทีมีหุ้น
สามัญเพิมทุน เหลื อจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว
บริ ษทั จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลื อดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มทีประสงค์จะจองซื' อเกินกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น
เดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นทีได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิ ดงั นี'
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1.1

ในกรณี ทีมี หุ้นเหลื อจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในรอบ
แรกมีจาํ นวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นทีผูถ้ ือหุ้นเดิมจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ้นทีเหลื อดังกล่าวให้แก่ผทู้ ีจองซื' อ
เกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื' อหุ้นดังกล่าวทั'งหมดทุกรายตามจํานวนทีแสดงความจํานงจองซื' อเกินกว่าสิ ทธิ

1.2

ในกรณี ทีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
มีจาํ นวนน้อยกว่าหุ้นที ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ้นทีเหลื อดังกล่ าวให้แก่ ผูท้ ี จองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ
ตามขั'นตอนดังต่อไปนี'
(ก)

จัดสรรตามสัดส่ วนการถื อหุ้นเดิ มของผูท้ ี จองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละราย โดยนําสัดส่ วนการถื อหุ้นเดิ มของ
ผูท้ ี จองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ ้นที เหลื อ จะได้เป็ นจํานวนหุ้นทีผูท้ ีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ
แต่ล ะรายมีสิท ธิ ทีจะได้รับจัด สรร ในกรณี ที มีเศษของหุ ้น ให้ปั ดเศษของหุ ้น นั'น ทิ'ง ทั'งนี' จํานวนหุ ้น ที จะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกิ นจํานวนหุ้นทีผูถ้ ื อหุ้นแต่ละรายจองซื' อและชําระค่าจองซื' อแล้ว

(ข)

ในกรณี ทียังมีหุ้นคงเหลื อหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทาํ การจัดสรรให้แก่ผูท้ ีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่
ละราย และยังได้รับ การจัดสรรไม่ค รบตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น เดิ ม ของผูท้ ี จองซื' อ เกิ น กว่าสิ ท ธิ แต่ละราย
นั'น โดยนําสัดส่ วนการถื อหุ้นเดิ มของผูท้ ีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั'นคูณด้วยจํานวนหุ้นทีเหลื อจะได้
เป็ นจํานวนหุ ้น ที ผูท้ ี จองซื' อเกิ น กว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที จะได้รับจัดสรร ในกรณี ทีมีเศษของหุ ้นให้ปั ด
เศษของหุ ้นนั'น ทิ'ง โดยจํานวนหุ ้น ที จะได้รับ การจัด สรรจะไม่เกิ น จํานวนหุ ้น ที ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ละรายจองซื' อ
และชําระค่าจองซื' อแล้ว ทั'งนี' ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผทู้ ีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี'
จนกระทังไม่มีหุ้นเหลื อจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นทีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผูถ้ ื อหุ้นทีจองซื' อหุ้นสามัญเพิมทุน
เกิ นกว่าสิ ทธิ รายใดถื อหุ้นของบริ ษทั ในลักษณะที เพิ มขึ'น จนถึ งหรื อข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื' อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถื อหลักทรัพย์
เพื อครอบงํากิ จการ และในลักษณะที เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถื อหุ้ นของคนต่ างด้าวตามที ระบุ ไว้ในข้อบังคับของบริ ษัท
ซึ งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
อนึ ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลื อจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering)
และการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นทีจองซื' อเกิ นกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ให้ดาํ เนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการ
ตัดหุ้นสามัญเพิมทุนส่ วนทีคงเหลื อจากการเสนอขายทิ'ง
ทั'งนี' โดยมีรายละเอียดอืนๆ ซึ งปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) และสารสนเทศการเสนอขายหุ ้นเพิมทุนที ได้
จัดส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว
นอกจากนี' เห็ นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี'
1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกี ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
2) กําหนดหรื อเปลี ยนแปลง การจัด สรรหุ้ นสามัญเพิ มทุ นในคราวเดี ยวทั'งจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย
อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชําระราคา
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3) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ทีเกี ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนซึ งรวมถึงการติดต่อและการยืนเอกสารต่อเจ้าหน้าทีหรื อตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ทีเกี ยวข้อง ตลอดจน
การนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
4) ดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกี ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น
2.

จัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น จํานวนไม่ เกิ น 1,100,062,500 หุ้ น มู ล ค่ าที ตราไว้หุ้ น ละ 0.10 บาท เพื อรองรั บ การใช้สิ ท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที 1 ทีได้จดั สรรให้แก่ผถู้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ทีจองซื' อและได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญ
เพิมทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
นอกจากนี' ให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร เป็ นผูม้ ี อาํ นาจดําเนิ นการใด ๆ ที จําเป็ นและเกี ยวข้องได้ทุ กประการ
ภายใต้เงือนไขของกฎหมายทีเกียวข้อง

ทั'งนี' คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้วนั ที 5 ตุลาคม 2560 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วน (Record Date) และเป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และให้รวบรวมรายชื อ
ผูถ้ ือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั'งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที
6 ตุลาคม 2560
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น
ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที ประชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น เพื อเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ ง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น เพื อเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื' อหุ้นสามัญของบริ ษทั ตามทีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 6

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการเปลียนแปลงชื อบริษทั รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการเปลียนแปลงชื อบริษทั

ประธานฯ แจ้งต่อที ประชุ มว่า เพือให้สอดคล้องกับการปรั บเปลี ยนธุ รกิ จเพือรองรับการดําเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบนั และอนาคตของ
บริ ษทั ในยุคดิจิตอล ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเปลียนแปลงชื อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
ประธานฯ ได้เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติก ารเปลี ยนแปลงชื อบริ ษัท และเรื องอื น ๆ ที เกี ยวข้อ งเพื อให้ ส อดคล้อ งกับ
การเปลียนแปลงชื อบริ ษทั ดังนี'
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ชื อใหม่ (ไทย)
ชื อใหม่ (อังกฤษ)

บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
Samart Digital Public Company Limited

ทั'งนี' การเปลี ยนแปลงชื อของบริ ษ ัท จะส่ งผลให้ มี ก ารเปลี ยนแปลงชื อย่อของหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท โดยชื อย่อ ของใหม่ ข อง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั คือ SDC
ทั' งนี' มอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ท หรื อประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนิ นการเรื องอืนใด ทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั ทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ้ น สอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มี ผูถ้ ื อหุ้ น ท่ านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงชื อบริ ษทั โดยได้แจ้งต่อทีประชุ ม
ว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั ตามทีเสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 7

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 1. เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงชื อบริษทั

ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าสื บเนื องจากกรณี ทีบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี ยนแปลงชื อของบริ ษทั ในวาระที 6
บริ ษทั จึงต้องแก้ไขเปลียนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1. เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั ดังกล่าว โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี' แทน
ข้อ 1. ชื อบริ ษทั “บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)”
และมีชือภาษาอังกฤษว่า Samart Digital Public Company Limited
ทั'ง นี' มอบอํา นาจให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ประธานเจ้าหน้ าที บริ ห ารมี อาํ นาจในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ บ ริ ษ ัท ข้อ 1. เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ
การเปลียนแปลงชื อบริ ษทั ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้
การดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น เมือไม่มีผูถ้ ื อหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานฯ
จึงขอให้ทีประชุ มลงมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1. เพือให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงชื อบริ ษทั โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่า
การลงมติ ในวาระนี' ต้องได้รับการอนุ ม ตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ื อหุ้ นซึ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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มติ ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1. เพือให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงชื อบริ ษทั ตามที
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 8

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 1, 2 และ 45 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงชื อบริษทั
ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุมพิจารณา

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร รายงานต่อทีประชุ มว่าสื บเนื องจากกรณี ทีบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี ยนแปลง
ชื อของบริ ษทั ในวาระที 6 บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1, 2 และ 45 เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั เป็ นดังนี'
ข้อ 1. ข้อบังคับนี' ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ “บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)”
ข้อ 2. คําว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี' หมายถึง บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
ข้อ 45. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ทีประทับไว้น' ี

นอกจากนี' สื บเนื องจากกรณี ทีบริ ษทั มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงชื อบริ ษทั ซึ ง
จะต้องนําข้อบังคับฉบับใหม่ไปจดทะเบียนแก้ไขเปลียนแปลงต่อกระทรวงพาณิ ชย์น' นั บริ ษทั จะดําเนิ นการแก้ไขข้อบังคับข้ออืนๆ เพือให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิมเติมของกฎหมายในปั จจุบนั ซึ งเป็ นเงือนไขในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนด้วย กล่าวคือ เมือวันที 4 เมษายน 2560
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติได้มีคาํ สังที 21/2560 เพือแก้ไขเพิมเติมมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จึงจะ
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในส่ วนทีเกียวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมเติมของกฎหมายดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี'
ข้ อบังคับข้ อที 31 ทีใช้ อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่ อไปนี
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับแต่วนั สิ' นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ น
การประชุ มวิ สามัญเมื อใดก็ ได้สุ ดแต่ จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ้ นรวมกันนับจํานวนนั'นได้ไม่ น้อยกว่าหนึ งในห้ าของจํานวนหุ้ นที
จําหน่ ายทั'งหมด หรื อผูถ้ ื อหุ้ นไม่น้อยกว่ายีสิ บ ห้ าคน ซึ งมี หุ้ น นับ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ งในสิ บ ของจํานวนหุ้ น ที จําหน่ ายได้
ทั'งหมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน
การทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
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ข้ อบังคับข้ อที 31 ซึงบริษทั เสนอให้ แก้ ไขใหม่ มีข้อความดังต่ อไปนี
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับแต่วนั สิ' นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ท' งั หมดจะเข้าชื อกัน
ทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี' คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ้นภายในสี สิ บห้าวันนับ
แต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้นนั'น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาสี สิ บ ห้าวันนับแต่วนั ที ได้รับ หนังสื อจากผูถ้ ื อหุ้ น
ดังกล่าว ผูถ้ ือหุ้นทั'งหลายซึ งเข้าชื อกันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ้นตามทีบังคับไว้น' นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี
สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาสี สิ บห้าวันทีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ้น ในกรณี เช่นนี' ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นที คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นที เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ้นตามวรรคสี ครั' งใด จํานวนผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาร่ วม
ประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 33 นั'น ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี จะต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั'งนั'นให้แก่บริ ษทั
ทั'ง นี' มอบอํา นาจให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมี อาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ทีกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึ งมีคาํ ถามและคําตอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี'
นายศักดิcชยั สกุลศรี มนตรี
รับมอบฉันทะ
นายประชา พัทธยากร
กรรมการ

นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุ้น
ทีปรึ กษาฝ่ ายกฏหมาย

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมการจะได้รับเบี'ยเลี'ยงหรื อไม่
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมการจะไม่ได้เบี'ยเลี' ยงหรื อเบี'ยประชุม เพราะถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุ้นไม่ใช่ การประชุ ม
คณะกรรมการ โดยปกติ ก่อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นจะต้องมี การจัดประชุ มคณะกรรมการเพือแสดงความเห็ นก่ อนเสนอให้ ที
ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นพิจารณา ซึ งกรรมการจะได้รับเบี'ยประชุ มตามปกติทีได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น แต่ถา้
เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมการจะไม่ได้รับเบี'ยประชุม
ตามกฏหมายใหม่ได้เปิ ดโอกาสให้บริ ษทั สามารถประชุมผ่านระบบ Video Conference หรื อประชุ มทางไกลได้ บริ ษทั มี
การเปลียนข้อบังคับในเรื องนี' หรื อยัง
บริ ษ ัทที เปลี ยนส่ วนใหญ่ จะเป็ นบริ ษทั ที มี กรรมการอยู่ต่ างจังหวัด นอกจากนี' การประชุ มผ่านระบบ Video Conference
จะสามารถทําได้เฉพาะกรณี ทีกรรมการอยูใ่ นประเทศไทย ซึ งไม่มีความจําเป็ นสําหรับบริ ษทั

เมือไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 1, 2 และ 45 เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงชื อบริ ษทั และข้อ 31 เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมเติมของกฎหมายในปั จจุบนั โดยได้แจ้งต่อ
ทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี' ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ที ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ แ ก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1, 2 และ 45 เพือให้ สอดคล้องกับ การเปลี ยนแปลงชื อบริ ษทั และข้อ 31
เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมเติมของกฎหมายในปั จจุบนั ตามทีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 9

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ้น =1 เสี ยง )
3,612,083,098
-

ร้ อยละของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอเรื องให้พิจารณา สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ซึ งมีคาํ ถามและคําตอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี'

นายกิตติ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา 1. สามารถนําเครื องทีซื' อจากทีอืนมาใช้กบั เครื อข่ายของเราได้หรื อไม่ หรื อต้องเปิ ดซิ มการ์ ด
ผูถ้ ือหุ้น
2. ถ้าเอาเครื องทําเองมาใช้โดยพลการ จับได้หรื อไม่
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ และ 1. นําเครื องมาลงทะเบียนในระบบได้เลย ไม่ได้ใช้ซิมการ์ ด
นายประชา พัทธยากร
2. ทางศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แจ้งให้บริ ษทั รี บดําเนิ นการเพือบุคคลทีจะนําวิทยุอย่างที
กรรมการ
ท่านว่าเข้ามาในพื'นทีจะไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อน นี คือเหตุผลทีต้องเร่ งให้เกิ ดระบบนี'
เพราะทุกวันนี' ใครก็สามารถนําเข้าไปใช้ใน 3 จังหวัดภาคใต้ได้ ซึ งมีปัญหากันอยู่
นายสุ วรรณ เดชะริ นทร์
1. เครื องกลุ่ม 10 คน หรื อกลุ่ม 100 คน จะใช้งานอย่างไร
ผูถ้ ือหุ้น
2. ช่วยยกตัวอย่างลูกค้าในปั จจุบนั
นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
1. เรามีระบบอยูส่ ามารถแจ้งได้ว่าจะใช้ 10 คนก็จะทํากลุ่ม 10 คน จะใช้ 100 คน ก็จะทํากลุ่ม 100 คน ไม่มีอะไรยุง่ ยาก
เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว
กรรมการ
2. ปั จจุบนั CAT มีลูกค้าทีใช้ระบบนี' เป็ นหลักหมืนเครื อง อยูท่ างภาคตะวันออก เช่น ปตท. และนิ คมอุตสาหกรรม
ไม่มีผูถ้ ื อหุ้นท่านใดสอบถามหรื อเสนอเรื องอืนใดให้พิจารณาเพิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ื อหุ้นทีได้สละเวลาเข้า
ร่ วมประชุมในครั'งนี' และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.15 น.

____________________________ประธานทีประชุม
(นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต)

____________________________ประธานทีประชุม
(นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์)

____________________________เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)
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