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SDC 009/61 

 

                 13 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง แจง้กาํหนดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ�มทุน การออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัครั� งที� 1-แกไ้ข 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1.  แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4)  

 2.   สรุปรายละเอียดเบื�องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั�งที� 1     

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 2/2561 ที�ประชุมเมื�อวนัที�          

13 มีนาคม 2561 ดงันี�  

 

1.    เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัยกเลิกมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 ใน

ส่วนที�ไดอ้นุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั รวมถึงวนั

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) และการ

ออกและจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 1 เนื�องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องเพื�อดาํเนินการในโครงการใหม่ของบริษทัยงัไม่แลว้เสร็จตามกาํหนด ดงันั�นเมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2560 บริษทัจึงได้

ประกาศเลื�อนกาํหนดเวลาจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนออกไป ซึ� งปัจจุบนัการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวมีความชัดเจนในระดบั

หนึ� ง คณะกรรมการจึงไดมี้การพิจารณาการเพิ�มทุนของบริษทัใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความตอ้งการเงินลงทุนของบริษทั

และมีราคาการใช้สิทธิที�ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัยกเลิกมติเดิม พร้อมทั�งกาํหนด

จาํนวนหุ้นเพิ�มทุนที�เหมาะสม อตัราและราคาการใช้สิทธิใหม่ที�ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และเสนอให้กาํหนดวนักาํหนดรายชื�อ  

ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ทั�งนี�  เพื�อเพิ�ม

โอกาสที�บริษทัจะระดมทนุและจดัสรรโครงสร้างเงินทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในการนี�  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 440,025,000 

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และ

ใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการ      

จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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2. เห็นชอบให้นําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,100,062,500 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1 ทั�งนี�  จาํนวนหุ้นเพิ�มทุนอาจ

มีการปรับเปลี�ยน ซึ� งหากมีการปรับเปลี�ยน บริษทัจะแจง้ให้ทราบก่อนวนัที� 4 เมษายน 2561 ซึ� งเป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�

มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการ     

จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

3. เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั

ครั� งที� 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จอง

ซื�อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตาม

รายละเอียดซึ� งจะกล่าวต่อไปในขอ้ 4) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่

คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีที�มีเศษของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าวทิ�งทั�งจาํนวน ทั�งนี�  

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 อตัราส่วนในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับเปลี�ยน ซึ� ง

หากมีการปรับเปลี�ยน บริษทัจะแจง้ให้ทราบก่อนวนัที� 4 เมษายน 2561 ซึ� งเป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (Record Date) 

  โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื�องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ตามเอกสารแนบ 2 

 

4. เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงันี�  

4.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญั

เพิ�มทุน ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั�นทิ�ง ทั�งนี�  ผูถื้อหุ้นอาจจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกิน

กว่าสิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยที�ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อ

มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�ไดจ้องซื�อตามสิทธิครบถว้นทั�งหมดแลว้เท่านั�น ทั�งนี�  คณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควรกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท ทั�งนี�  จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จดัสรร 

อตัราส่วนในการจดัสรร และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลี�ยน ซึ� งหากมีการปรับเปลี�ยน บริษทัจะแจ้งให้ทราบก่อนวนัที�       

4 เมษายน 2561 ซึ�งเป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครั� งนี�  

ในกรณีที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ

แรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมที�ประสงคจ์ะจองซื�อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ

ถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงันี�  
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(1) ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุน้ที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูที้�

จองซื�อเกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซื�อหุน้ดงักล่าวทั�งหมดทุกรายตามจาํนวนที�แสดงความจาํนงจองซื�อเกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนน้อยกว่าหุ้นที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูที้�จองซื�อ  

เกินกว่าสิทธิตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

(ก) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ที�เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นที�ผูท้ี�จองซื�อเกินกว่าสิทธิ 

แต่ละรายมีสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั�นทิ�ง ทั�งนี�  จาํนวนหุ้นที�จะไดรั้บการจดัสรรจะไม่

เกินจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซื�อและชาํระค่าจองซื�อแลว้  

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ให้ทาํการจดัสรรให้แก่ผูที้�

จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย

นั�น โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้�จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั�นคูณดว้ยจาํนวนหุ้นที�เหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นที�ผูที้�

จองซื�อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที�จะไดร้ับจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั�นทิ�ง โดยจาํนวนหุ้นที�จะ

ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซื�อและชาํระค่าจองซื�อแลว้ ทั�งนี�  ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่  

ผูที้�จองซื�อเกินกว่าสิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) นี�  จนกระทั�งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุน้ที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุ้นที�จองซื�อ

หุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที�ต้องทําคําเสนอซื� อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ 

หรือมีลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ�งปัจจุบนัอนุญาตให ้ 

คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั 

อนึ� ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิ�มทุนส่วนที�คงเหลือจากการเสนอขายทิ�ง 

โดยที�กาํหนดให้วนัที� 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้นขึ�นอยู่กับการอนุมติัจากที�ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทั�งนี�  วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับการ

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อาจมีการปรับเปลี�ยน ซึ� งหากมีการปรับเปลี�ยน 

บริษัทจะแจง้ให้ทราบก่อนวนัที� 4 เมษายน 2561 ซึ� งเป็นวนักําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 (Record Date) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) เกี�ยวขอ้งกันกับสัดส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (Debt to equity ratio) ซึ� งเป็นหนึ� งในเงื�อนไขของเงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงินที�ส่วนหนึ�งจะนาํมาใชใ้นโครงการใหม่ของบริษทัควบคู่กบัเงินจากการเพิ�มทุน 

4.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการ

ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั�งนี�  จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จดัสรร และอตัราส่วนในการจดัสรร
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจมีการปรับเปลี�ยน ซึ� งหากมีการปรับเปลี�ยน บริษทัจะแจง้ให้ทราบก่อนวนัที� 4 เมษายน 2561 ซึ� งเป็นวนั

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1  

 

5. เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ

บริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

1) พิจารณากาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการ

ออกและจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั�งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื� อและชาํระเงิน 

อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคาใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มี

สิทธิไดร้ับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) 

2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อ

เจา้หน้าที�หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท และใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SDC-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3) ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

4) แต่งตั�งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมให้เป็นผูรั้บมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

 

6. เห็นชอบกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที� 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 

ชั�น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี�  ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมดงันี�  

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 

1/2560 แลว้เห็นว่าบนัทึกถูกต้องตรงตามมติที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2560 
 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงาน

ประจาํปี ��60 แลว้เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 ให้

ที�ประชุมรับทราบ 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2560 ซึ�งผูส้อบบญัชีของบริษทัได้

ตรวจสอบแลว้เห็นว่ามีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน รวมทั� งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

เห็นสมควรอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 2560 



 5

 

วาระที� 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 

เนื�องจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2560  และไม่มีการจดัสรร

เงินสํารองตามกฎหมาย เนื� องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายครบร้อยละ �� ของทุนจดทะเบยีนตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้  
 

 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั� งกรรมการที�ครบ

กําหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต  

นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกญัญา วนิชจักร์วงศ ์กลบัเข้า

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง ตามที�คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั�งนี�  กรรมการที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งไม่

ร่วมพิจารณาในวาระนี�   
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี ���1 

ความเห็นคณะกรรมการ ค ณ ะก รรมการพิ จารณ าแล้วเห็ น สมควรอนุ มัติ ค่ าตอบแท น

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี ���1 ภายในวงเงิน

ไม่เกิน �,���,��� บาท ลดลงจากปีที�ผ่านมาจาํนวน 1,500,000 บาท 

แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ค่าบาํเหน็จ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื�นตามที�คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั�งนี�  ไดมี้การกาํหนดค่าเบี�ยประชุมต่อครั� ง

สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที� เข้าร่วมประชุมเท่ากับ         

ปีที�ผา่นมา ดงันี�  

                                           ค่าเบี�ยประชุม (บาทต่อครั� ง) 

                                                     ประธาน        กรรมการ 

คณะกรรมการ               30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ               30,000            15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ               20,000            15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000           15,000

   

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ

คณ ะกรรมการพัฒ นาเพื�อความย ั�งยืน  ไม่ได้รับค่าเบี� ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  
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วาระที� 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบญัชี   

คนใดคนหนึ�งต่อไปนี�  จากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2561                            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

 1.  นายวิชาติ  โลเกศกระว ี                 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ     4377 

�.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ          4799  
 

 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้

บริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของ

สาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทแทนผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกําหนด      

ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 จํานวน 2,150,000 บาท (ปี 2560 จํานวน 

2,100,000 บาท) ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุน การเพิ�มทุน การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน   

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับ

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วาระที� 8.1 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระที� 8.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

วาระที� 8.3  พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษทั  

วาระที� 8.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

วาระที� 8.5 พิจารณาอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 เพื�อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออก

และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

วาระที� 8.6 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 

วาระที� 8.7 พิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 

ในการพิจารณาอนุมติั ให้วาระที� 8.1 ถึง วาระที� 8.7 ถือเป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกัน และเป็นเงื�อนไข    

ซึ� งกนัและกนั ดงันั�น หากวาระใดวาระหนึ�งไม่ไดรั้บอนุมตัิจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในครั� งนี�  จะ

ถือว่าวาระที�เกี�ยวเนื�องกันวาระอื�นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกนั

ต่อไป   

 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
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7. เห็นชอบกําหนดรายชื�อผู ้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที�  4 เมษายน 2561 

(Record Date) นอกจากนี�  ที�ประชุมมีอนุมตัิการมอบหมายอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�

บริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซึ�งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงวนั เวลา สถานที� และรายละเอียดอื�นๆ รวมถึงเปลี�ยนวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น (Record Date) ตามที�เห็นว่าจาํเป็นหรือสมควร หรือในกรณีที�มีเหตุสุดวิสยัเกิดขึ�น 

 

ตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั�งแต่วนัที� 29 กนัยายน 2560 ถึง

วนัที� 31 มกราคม 2561 นั�น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าว  

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

                                            ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               (นายประชา พทัธยากร) 

                            กรรมการ 

    บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์: 02-502-6871, 02-502-6766 

โทรสาร   : 02-502-6870 
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เอกสารแนบ 1 
(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) 

วนัที� 13 มนีาคม 2561  
 

ขา้พเจ้า บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครั% งที' 2/2561        
ซึ' งประชุมเมื'อวนัองัคารที' 13 มีนาคม 2561  เกี'ยวขอ้งกบัการเพิ'มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุน ดงัต่อไปนี%  

1.  การเพิ�มทุน 

1.1 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้นาํเสนอใหที้'ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติั
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 990,056,250 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 440,025,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที'ยงัมิได้นาํออกจาํหน่าย
จาํนวน 5,500,312,500 หุน้ มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

1.2 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้นาํเสนอใหที้'ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติั
เพิ'มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท รวมทั%งสิ%น 1,100,062,500 บาท โดยเป็นการเพิ'มทุนในลกัษณะดงันี%  

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

 

11,000,625,000 0.10 1,100,062,500 

 
หุน้บุริมสิทธิ - - - 

�  แบบมอบอาํนาจทั'วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวนไม่เกิน 11,000,625,000 หุน้ มูลค่าที'
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 1,100,062,500 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี%  

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขายต่อ
หุ้น (บาท) 

   วัน เวลา จองซื7อ     
 และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) 

ไม่เกิน 
8,800,500,000    

 1 หุน้สามญั
เดิมต่อ 2 หุน้
สามญัใหม ่

0.30 ไม่นอ้ยกว่า 5 
วนัทาํการ  
ซึ' งไดแ้ก่  

วนัที' 22 - 25 
และ 28 

พฤษภาคม 2561 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้  (ก) 

(ข) และ (จ) 

เพื'อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคัญ แ สดง
สิทธิที'จะซื%อหุ้นสามญั
ของบริษทั ครั% งที' 1  

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SDC-W1”) 

ไม่เกิน 

2,200,125,000 

4 หุน้สามญั
เพิ'มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุ้นจะ
ไดรั้บ

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
โดยไม่คิด

มูลคา่ เมื'อได้
จองซื%อและ
ไดรั้บการ
จดัสรรหุ้น

สามญัเพิ'มทุน
ตามขอ้กาํหนด
และเงื'อนไข
ของบริษทั 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ (ค) 

(ง) และ (จ) 

รวม ไม่เกิน 
11,000,625,000 

    

หมายเหตุ 

(ก) โดยที'กาํหนดให้วนัที' 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ'ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขึ%นอยู่กบัการอนุมติัจากที'ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั%งนี%  วนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขาย             
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หุ้นสามญัเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) อาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมีการปรับเปลี'ยน บริษทัจะแจง้ให้ทราบ
ก่อนวนัที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็นวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุน้ที'มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

(ข) คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที'ประชุมผูถื้อหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวนไม่เกิน 
8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื'อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ'มทุน ในกรณีที'มีเศษของหุ้นที'เกิดจากการ
คาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั%นทิ%ง ทั% งนี%  ผูถื้อหุ้นอาจจองซื%อหุ้นสามญัเพิ'มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยที'      
ผูถื้อหุ้นเดิมที'จองซื%อเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นที'จองซื%อเกินกวา่สิทธิ ก็ต่อเมื'อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่   
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที'ไดจ้องซื%อตามสิทธิครบถว้นทั%งหมดแลว้เท่านั%น ทั%งนี%  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรกาํหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ'มทุนในราคาหุน้ละ 0.30 บาท ทั%งนี%  จาํนวนหุน้สามญัเพิ'มทุนที'จดัสรร อตัราส่วนในการจดัสรร 
และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมีการปรับเปลี'ยน บริษทัจะแจง้ใหท้ราบก่อนวนัที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็น
วนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุน้ที'มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั% งนี%  ในกรณีที'มี
หุ้นสามญัเพิ'มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
แลว้ บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ'มทุนที'เหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที'ประสงคจ์ะจองซื%อเกินกวา่สิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ที'ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงันี%  

(1) ในกรณีที'มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)        
ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที'ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื%อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที'เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผูที้'จองซื% อเกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซื%อหุ้นดังกล่าวทั%งหมดทุกรายตามจาํนวนที'แสดงความจํานง    
จองซื%อเกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีที'มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)        
ในรอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกวา่หุ้นที'ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื%อเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นที'เหลือดงักล่าวให้แก่ผูที้'จอง
ซื%อเกินกวา่สิทธิตามขั%นตอนดงัต่อไปนี%  

(2.1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้'จองซื%อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูที้'จองซื%อเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ที'เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที'ผูที้'จองซื% อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที'จะไดรั้บจัดสรร ในกรณีที'มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั%นทิ%ง ทั% งนี%  
จ ํานวนหุ้นที' จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที' ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื% อและชําระ                   
ค่าจองซื%อแลว้  

(2.2) ในกรณีที'ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (2.1) ให้ทาํการจดัสรรใหแ้ก่ผูที้'จองซื%อเกินกวา่
สิทธิแต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้'จองซื%อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนั%น โดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้'จองซื%อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั%นคูณดว้ยจาํนวน
หุน้ที'เหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที'ผูที้'จองซื%อเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที'จะได้รับจดัสรร ในกรณีที'
มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั%นทิ%ง โดยจาํนวนหุ้นที'จะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที'     
ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซื%อและชาํระค่าจองซื%อแลว้ ทั%งนี%  ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูที้'จองซื%อเกิน
กวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (2.2) นี%  จนกระทั'งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นที'จองซื%อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างตน้ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นที'จองซื%อหุ้นสามัญ     
เพิ'มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ที'ตอ้งทาํคาํเสนอซื%อหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามที'กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนที' ทจ. 12/2554 เรื' อง หลกัเกณฑ ์เงื'อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื'อครอบงาํกิจการ หรือมี



 
 

4 

ลกัษณะที'เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที'ระบุไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทั ซึ' งปัจจุบนัอนุญาตให้     
คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั 

อนึ' ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ'มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
และการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นที'จองซื% อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด ําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั        
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ'มทุนส่วนที'คงเหลือจากการเสนอขายทิ%ง 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ'มทุนเพื'อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี'ยวขอ้ง
กนักบัสัดส่วนหนี% สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (Debt to equity ratio) ซึ' งเป็นหนึ'งในเงื'อนไขของเงินกูยื้มจากสถาบนั
การเงินที'ส่วนหนึ'งจะนาํมาใชใ้นโครงการใหม่ของบริษทัควบคู่กบัเงินจากการเพิ'มทุน 

 (ค) คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอต่อที'ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมตัิการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที'จะซื%อ
หุ้นสามญัของบริษทัครั% งที' 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”) จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื'อจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที'จองซื%อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนที'ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ' งจะกล่าวต่อไปในขอ้ 4) ในอตัราส่วน 4 หุ ้นสามญัเพิ'มทุนใหม่       
ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื% อหุ้นสามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SDC-W1 เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น ทั%งนี%  ในกรณีที'มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าวทิ%งทั%งจาํนวน ทั%งนี%  จาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 อตัราส่วน
ในการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมีการปรับเปลี'ยน บริษทัจะแจง้ให้
ทราบก่อนวนัที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็นวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
(Record Date) 

(ง) คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอต่อที'ประชุมผูถื้อหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิ'มทุนจาํนวนไม่เกิน 
2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื'อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื'อจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที'จองซื% อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนที'ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน           
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ'มทุนใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
ทั%งนี%  จาํนวนหุ้นสามญัเพิ'มทุนที'จดัสรร และอตัราส่วนในการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิอาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมีการ
ปรับเปลี'ยน บริษทัจะแจง้ให้ทราบก่อนวนัที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็นวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั    
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) 

(จ) คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอต่อที'ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที'บริหาร หรือบุคคลที'ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที'บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี%  

1) พิจารณากําหนดหรือเปลี'ยนแปลงรายละเอียดและเงื'อนไขเกี'ยวกบัการออกและจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ'มทุน         
และการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั%งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการ
จองซื%อและชาํระเงิน อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคาใชสิ้ทธิซื% อหุ้นสามญั 
รวมถึงวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) 

2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรหุ ้นสามญัเพิ 'มทุน และการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ' งรวมถึงการติดต่อและ        
การยื'นเอกสารต่อเจา้หน้าที'หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที'เกี'ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุ้นสามญัเพิ'มทุนของ
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บริษทั และใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เข ้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

3) ดาํเนินการใด ๆ ที'จาํเป็นและเกี'ยวขอ้งกับการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนเพื'อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

4) แต่งตั%งและมอบหมายบุคคลอื'นที'มีความเหมาะสมให้เป็นผูร้ับมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่างๆ ข้างตน้ 

2.2 การดาํเนนิการของบริษทักรณทีี�มเีศษของหุ้น 

ในกรณีที'มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุน หรือจากการคาํนวณอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษของหุน้นั%นทิ%งทั%งจาํนวน 

3. กําหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมตักิารเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที' 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั%น 2 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั'น เลขที' 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี'  ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210        
โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที'             
4 เมษายน 2561 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะยื'นคําขอจดทะเบียนลดทุน เพิ'มทุน แก้ไขเพิ'มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และ
เปลี'ยนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะยื'นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื'อขออนุมติัให้
รับหุ้นเพิ'มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑที์'เกี'ยวขอ้ง 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพ ิ�ม 

บริษทัจะนาํเงินที'ไดรั้บจากการเพิ'มทุนในครั% งนี%ไปใชใ้นกิจการดงัต่อไปนี%   

1. เพื'อลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)               
ตามสญัญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และเรื'องอื'นๆ 
ที'เกี'ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื'อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการ Digital 
Trunked Radio System เป็นจาํนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ' งคาดว่าจะใช้
เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี  

โดยโครงการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญา
ความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจมีรายละเอียดดงันี%  
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• บริษัทมีหน้าที'ลงทุนและจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital 
Trunked Radio System) ภายในสถานีฐานจาํนวนขั%นตํ'าไม่น้อยกว่า 1,000 สถานี ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทนุประมาณ 2,368 ลา้นบาท  

• กสท ตกลงชาํระค่าตอบแทนการใช้บริการเป็นรายเดือนตามจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในอตัรา 
500 บาทต่อเครื' องต่อเดือน โดยประมาณค่าบริการตลอดอายุโครงการจนถึงวันที'               
31 กรกฎาคม 2568 จาํนวนทั%งสิ%น 5,925 ลา้นบาท 

• บริษทัมีโอกาสมีรายไดเ้พิ'มจากการจาํหน่ายเครื'องลูกข่ายให้กบัผูใ้ชบ้ริการวิทยคุมนาคม
ระบบดิจิตอล และจากการเป็นผู ้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สําหรับการ
ใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล 

• การดาํเนินการตามโครงการนี% มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินจากการเพิ'มทุนควบคู่กบัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน 

2. เพื'อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจาํนวนเงินประมาณ 750,000,000 - 950,000,000 บาท 
ซึ' งคาดว่าจะใชเ้วลาในการลงทนุประมาณ 2 ปี 

3. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทั'วไป ซึ' งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัสาํหรับโครงการ Digital 
Trunked Radio System  และโครงการลงทนุอื'น ๆ ที'จะเกิดขึ%นในอนาคต เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
300,000,000 - 350,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

4. ส่วนที'เหลือจะนาํไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั เพื'อเป็นการลดภาระดอกเบี%ยและ   
เป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทัให้เหมาะสม ซึ' งคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 

ในส่วนของโครงการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) บริษทัยงัคงมี
ความเสี'ยงในกรณีที'คู่สัญญาอาจดาํเนินการล่าชา้หรือไม่สามารถดาํเนินโครงการดงักล่าวไดส้าํเร็จ ส่งผล
ให้แผนการดาํเนินงานของบริษทัไม่เป็นไปตามที'ประมาณการไว ้บริษทัอาจตอ้งสรรหาโครงการใหม่ที'มี
ศกัยภาพและความพร้อมมาดาํเนินการ และเนื'องจากค่าตอบแทนการใชบ้ริการที'บริษทัจะไดรั้บจะขึ%นอยู่
กบัเงื'อนไขที'บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการไดด้ว้ย ซึ'งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการชาํระค่าตอบแทนที'บริษทัมีสิทธิไดรั้บจากบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
ภายใตเ้งื'อนไขของสัญญาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื'อว่าจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับ
การดาํเนินโครงการนี%   เนื'องจากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ และองคก์ร
เอกชนขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจาํนวนเงินที'จะใช้ในโครงการต่างๆ ขา้งตน้อาจมี    
ความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี'ยนแปลง ทั%งนี%  ขึ% นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือ       
จาํนวนเงินที'ไดรั้บหลงัจากการระดมทนุดงักล่าว 
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ทั%งนี%  หากบริษทัมีความคืบหนา้ที'สาํคญัเกี'ยวกบัการดาํเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษทั บริษทั
จะดาํเนินการแจง้ความคืบหนา้ใหท้ราบตามหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในลาํดบัต่อไป 

6. ประโยชน์ที�บริษทัจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับ              
การดาํเนินงานและการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัทั%งในปัจจุบนัและอนาคต  

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

บริษทัดาํเนินการเพิ'มทุน เพื'อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชาํระหนี%  และนาํไปใชส้าํหรับลงทุนเพิ'มเติมของ
บริษทัและขยายต่อยอดไปยงัธุรกิจอื'นที'เกี'ยวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบริษทั ซึ' งส่งผลให้บริษทัมีโอกาสใน
การเพิ'มรายได้และกาํไรจากการดาํเนินงานในอนาคต และผูถื้อหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลจาก         
การดาํเนินงานของบริษทั  

ทั%งนี%  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
หลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที'กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ%นอยู่กบัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั%งความจาํเป็น
และความเหมาะสมอื'นๆ ในอนาคต ผูจ้องซื%อหุ้นสามญัเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในการเพิ'มทุนครั% งนี%  จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทันบัแต่ที'ผูจ้องซื%อหุ้นเพิ'มทุน
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นที'เรียบร้อยแลว้ ซึ'งจะไดรั้บเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เมื'อบริษทัมีการประกาศจ่ายปันผล 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน / จัดสรร
หุ้นเพิ�มทุน  

ผลกระทบ (Dilution) 

เนื'องจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื%อหุ้นสามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมจาก
การอนุมติัและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุในครั% งนี%  มีดงันี%  

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)  

เนื'องจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ'มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
(Rights Offering) ควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวกนั ดงันั%น การจัดสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซึ' งไดรั้บการจดัสรรหุน้เพิ'มทุนที'ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด ทั%งนี%  บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมใช้
สิทธิจองซื%อหุ้นสามญัเพิ'มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
SDC-W1  
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อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื%อหุ้นสามญัเพิ'มทนุของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น
ทั%งจาํนวน หรือหากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ใหแ้ก่บุคคลอื'นทั%งจาํนวน จะ
มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าวดงันี%  

กรณีที' 1 : หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื%อหุ้นสามญัเพิ'มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้
ทั%งจาํนวน  

 การคาํนวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที' 

 Qo = จาํนวนหุน้ที'มีอยูเ่ดิม เทา่กบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จาํนวนหุ้นใหม่ที'เพิ'มขึ%นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ'มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จาํนวน 8,800,500,000 หุน้ 

Qw1 = จาํนวนหุ้นที'ออกใหม่เพื'อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ที'เสนอขายในครั% งนี%  
เทา่กบั 2,220,125,000 หุน้ 

ดงันั%น Control Dilution เทา่กบั =             8,800,500,000 +  2,200,125,000   
           4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 

    =    71.4 % 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื%อหุน้สามญัเพิ'มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นทั%งจาํนวน 
ผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 71.4 

กรณีที' 2 : หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ใหแ้ก่บุคคลอื'นทั%งจาํนวน 

 การคาํนวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที' 

 Qo = จาํนวนหุน้ที'มีอยูเ่ดิม เทา่กบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จาํนวนหุ้นใหม่ที'เพิ'มขึ%นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ'มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จาํนวน 8,800,500,000 หุน้ 

Qw1 = จาํนวนหุ้นที'ออกใหม่เพื'อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ที'เสนอขายในครั% งนี%  
เทา่กบั 2,200,125,000 หุน้ 

ดงันั%น Control Dilution เทา่กบั =               2,200,125,000    
           4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 

    =    14.3 % 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใด ได้โอนใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่บุคคลอื'นทั%งจาํนวน ผูถื้อหุ้นเดิม       
รายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 14.3 
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(2) ผลกระทบด้านราคา (Pr ice dilution)  

สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยที' 
Po = ราคาซื%อขายถวัเฉลี'ยถ่วงนํ% าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัที'มีการซื%อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา {| วันทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื'อวนัที' {}      
มีนาคม ~|�{ คือตั%งแต่วนัที' {� กุมภาพนัธ์ ~|�{ – วนัที' {~ มีนาคม ~|�{ ซึ' งเท่ากบั �.}� บาท 

Pn = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จาํนวนหุ้น
ชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ'มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จาํนวนหุน้สามญัเพิ'มทุนที'
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน) + ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 x จาํนวนหุน้ที'
มีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W{)) / (จาํนวนหุ้นชาํระแลว้ + จาํนวน
หุ้นสามญัเพิ'มทุนที'เสนอขายให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จาํนวนหุ้นที'มีการจดัสรรไวร้องรับการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1) 

โดยที'  
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po) = �.}� บาทต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ = 4,400,250,��� หุ้น 
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ'มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน = �.}� บาทต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัเพิ'มทุนที'เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน =

 8,800,500,��� หุ้น 
ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 = �.|� บาทต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้ที'มีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1  
= 2,200,125,��� หุ้น 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย (Pn)  
= (0.38 x 4,400,250,000) + (0.30 x 8,800,500,000) + (0.50 x 2,200,125,000) 
                  4,400,250,000 + 8,800,500,000  + 2,200,125,000 
=  �.}| บาท 
ดงันั%น Price Dilution เทา่กบั =    0.38 -0.35     
            0.38 
    =    7.9% 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W{ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน
ครั% งนี%  และมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W{ ทั%งจาํนวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นลดลง
ของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ �.� 
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(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per  share dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) = (EPSo-EPSn)/ EPSo โดยที' 

EPSo  =  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสล่าสุด / จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ 

โดยกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจะคาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษทั  ตั%งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 
ปี 2560 ซึ' งเท่ากับ (1,924,820,493) บาท และจาํนวนหุ้นชาํระแล้ว ณ 13 มีนาคม 
2561 เทา่กบั 4,400,250,000 หุน้ 

 =      (1,924,820,493) 
       4,400,250,000  

 = (0.44) บาทต่อหุ้น 

EPSn = กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จาํนวนหุ้นชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นสามญัเพิ'มทุนเพื'อออก
  และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO shares) + จาํนวนหุน้สามญัเพิ'มทุนเพื'อ  
  รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1) 

โดยกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจะคาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษทั  ตั%งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 
ปี 2560 ซึ' งเท่ากับ (1,924,820,493) บาท และจาํนวนหุ้นชาํระแล้ว ณ 13 มีนาคม 
2561 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น จาํนวนหุ้นสามัญเพิ'มทุนเพื'อออกและเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ากับ 8,800,500,000 หุ้น และจํานวนหุ้นสามัญเพิ'มทุนเพื'อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เทา่กบั 2,200,125,000 หุน้ 

 =                         (1,924,820,493)                              
     4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 

 = (0.12) บาทต่อหุ้น 

ดงันั%น Earning Dilution เทา่กบั =  (0.44) –(0.12) 
                (0.44) 

    =    72.3 % 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน
ครั% งนี%  และมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ทั%งจาํนวนแลว้ ผลกระทบด้านส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทนุ)  (Earnings Dilution) เทา่กบัร้อยละ 72.3 
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9. ตารางเวลาการดาํเนินการในกรณทีี�คณะกรรมการบริษทัมมีตใิห้เพิ�มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

การดาํเนนิการ วนั / เดือน / ปี 
1. ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั% งที' 2/2561  มีมติเรื'องการเพิ'มทุน

และจดัสรรหุ้นเพิ'มทุน 
13 มีนาคม 2561 

2. วนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2561  (Record Date) 

4 เมษายน 2561 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 27 เมษายน 2561 
4. วนักาํหนดรายชื'อผูถื้อหุ้นที'มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ'มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (Record Date) 
8 พฤษภาคม 2561 

5. ดาํเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน เพิ'มทุนจดทะเบียน และ
แกไ้ขเพิ'มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที' 
ที'ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

6. ระยะเวลาจองซื%อหุ้นเพิ'มทุนและชาํระค่าหุ้นเพิ'มทุน ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ  
ซึ' งไดแ้ก่ วนัที' 22 - 25 และ 28 

พฤษภาคม 2561 
7. จดทะเบียนเพิ'มทนุชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัที'

สิ%นสุดระยะเวลาจองซื%อหุ้นเพิ'ม
ทุนและชาํระค่าหุ้นเพิ'มทุน 

8. การนาํหุน้สามญัเพิ'มทุนที'เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที'
สิ%นสุดระยะเวลาจองซื%อหุ้นเพิ'ม

ทุนและชาํระค่าหุ้นเพิ'มทุน 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพ ิ�มทุน 
• เหตุผลและความจําเป็นของการเพ ิ�มทุน  

เพื'อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษทั และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับ
การดาํเนินงานและการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัทั%งในปัจจุบนัและอนาคต 

• ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น  

บริษทัมีแผนการใช้เงินเพิ'มทุน ตามรายละเอียดที'กล่าวในขอ้ 5 ขา้งต้น โดยจะขยายการลงทุนใน
โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และโครงการอื'น ๆ 
ที'มีศกัยภาพ ซึ' งคาดวา่จะใชเ้วลาในการลงทนุประมาณ 2 ปี   
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• ความสมเหตุสมผลของการเพ ิ�มทุน แผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที�จะ
ดาํเนินการ  

การเพิ'มทุนครั% งนี% มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื'องจากบริษทัจะนาํเงินที'ไดรั้บจากการเพิ'มทุน
ในครั% งนี% ไปใช้เป็นเงินทุนสําหรับขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System) และธุรกิจอื'น ๆ ที'เกี'ยวข้องของบริษัทในอนาคต ซึ' งจะช่วยเพิ'ม
ความสามารถในการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั และเพิ'มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั
ในระยะยาว รวมทั%งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ'มสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี% ย และปรับ
โครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ' งเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นในระยะยาวเช่นกนั 

ทั%งนี%  เมื'อพิจารณาแผนการเพิ'มทุนและการใช้เงินดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการ
ออกหุ้นเพิ'มทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื'องจากสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจที'จะส่งเสริมการเติบโตใน
ระยะยาวของบริษทั รวมทั%งวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ'มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัสามารถมีส่วนร่วมได ้และไม่ก่อให้เกิด
ภาระทางการเงินในการชาํระเงินตน้และดอกเบี%ยของบริษทัเพิ'มเติม เมื'อเปรียบเทียบกบัการระดมทนุ
ผ่านการกูย้ืม การจดัสรรหุน้สามญัเพิ'มทุนเพื'อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) เกี'ยวข้องกันกับสัดส่วนหนี% สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัท (Debt to 
equity ratio) ซึ' งเป็นหนึ' งในเงื'อนไขของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที'ส่วนหนึ' งจะนํามาใช้ใน
โครงการใหม่ของบริษทัควบคู่กบัเงินจากการเพิ'มทุน 

• ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ7นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั อันเนื�องจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  

บริษทัคาดหวงัและเชื'อมั'นว่าการเพิ'มทุนในครั% งนี% จะทาํให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง     
มากขึ%น ลดภาระทางการเงินของบริษทั และจากที'บริษทัจะนาํเงินที'ไดรั้บจากการเพิ'มทุนในครั% งนี%ไป
ใชส้าํหรับลงทุนในการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ซึ' งจะ
เพิ'มความสามารถในการรองรับการให้บริการที'ครอบคลุมมากขึ%น บนฐานลูกคา้ที'มีความหลากหลาย
และมีปริมาณเพิ'มขึ%น ซึ' งส่งผลให้บริษัทมีผลการดาํเนินงานที'ดีและรายได้ที' เพิ'มขึ%นในอนาคต          
เพิ'มความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื'นในอุตสาหกรรม และทาํให้ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดรั้บผลตอบแทนที'ดีขึ%นในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทหรือส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้นในระยะสั% นได้ ซึ' งเป็นเรื'องปกติ
สาํหรับการลงทุนในช่วงแรกเริ'ม  
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11. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที'กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ที'ดว้ยความซื'อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัในเรื'องที'เกี'ยวกบัการเพิ'มทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ที'ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั 
ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที'นั%นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที'มีความเกี'ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั%นแทนบริษทัได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
พ.ศ. 2535 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันี% ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

      
 นายประชา พทัธยากร 
 กรรมการ 

    บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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สรุปรายละเอียดเบื�องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั�งที� 1  

1. รายละเอียดเบื�องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

ชื�อหลักทรัพย์ที�เสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิที$จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) 
(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธ ิ ระบชืุ$อผูถื้อและสามารถโอนเปลี$ยนมือได ้

จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิที�
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย 

จํ า น ว น หุ้ น ที� จั ด สร ร ไว้ เ พื� อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที$ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ของจาํนวนหุ้นที$จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ$ม
ทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวน 13,200,750,000 หุ้น และไม่มีหุ้น
เหลือจากการออกและเสนอขายในครั( งนี(  

วธิีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซึ$ งไดรั้บการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ$มทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1              
1 หน่วย  

ทั(งนี(  ในกรณีที$มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณดงักล่าว
ใหต้ดัเศษทิ(งทั(งจาํนวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ -0- บาท 

อัตราการใช้สิทธ ิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื(อหุ้นสามญับริษทัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณี
มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื$อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื$อนไขการปรับสิทธิ  

ทั( งนี(  หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต ํ$ากว่ามูลค่าหุ้น           
ที$ตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนั(น 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 5 ปี นบัแต่วนัที$ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SDC-W1 

วนัเดียวกบัวนัที$จดทะเบียนเพิ$มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยส์ําหรับหุ้นสามัญ
เพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ซึ$ งจะพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  
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ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 
ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทกุสิ(นเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคม โดยหากวนัที$ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นวันใดวันหนึ$ งก่อนวนัทาํการสุดท้ายของเดือน
ธนัวาคม 2561 บริษทักาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั( งแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 
2561 

ทั(งนี(  วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย คือ วนัที$ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุ
ครบ 5 ปีนบัจากวนัที$ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1  

หากวันกําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั( งใดไม่ตรงกับ 
วนัทาํการ ให้เลื$อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ$ งประสงค์จะใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญของบริษทั 
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วนัทาํการก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง  

สําหรับวันกําหนดการใช้สิทธิครั( งสุดท้าย ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1                
ซึ$ งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื(อ
หุน้สามญัในระหวา่ง 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ 

เมื$อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ได้แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญั
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจาํนง           
ในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะยื$นคาํขอเพื$อนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เ กิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญที$เกิดจากการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
SDC-W1 นี( เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย 

เ ห ตุ ให้ ต้ อง ออกหุ้ นใหม่ เพื� อ
รองรับการเปลี�ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเงื$อนไขในการ
ปรับสิทธิ เมื$อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ$ งตามที$กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงื$อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ$ งเป็นเหตุการณ์ที$มีลกัษณะตามที$กาํหนด
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที$ ทจ. 34/2551 เรื$ อง     
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที$จะซื(อหุ้นที$ออกใหม่ 
และหุ้นที$ออกใหม่เพื$อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื$นใดในทาํนอง
เดียวกนั เช่น 

(ก) เมื$อมีการเปลี$ยนแปลงมูลค่าที$ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจาก        
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
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(ข) เมื$อบริษทัมีการเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ในราคาตํ$า 

(ค) เมื$อบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ$าหรือมีการเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาตํ$า  

(ง) เมื$อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั(งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที$ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  

(จ) เมื$อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ$งเกินกว่าอตัราที$ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื$อมีกรณีอื$นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที$ทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ที$ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 จะไดรั้บเมื$อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม  

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ SDC-W1 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูที้$ไดรั้บการแต่งตั(งใหท้าํ
หนา้ที$เป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 แทน 

เงื�อนไขอื�น  ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที$
บริหาร หรือบุคคลที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
บริหารหรือประธานเจา้หนา้ที$บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี(  

1) พิจารณากาํหนดหรือเปลี$ยนแปลงรายละเอียดและเงื$อนไขเกี$ยวกบัการออก
และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ$มทุน และการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SDC-W1 ในคราวเดียวทั(งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื(อและ
ชาํระเงิน อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคา
ใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นที$มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ$มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) 

2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน
เอกสารใดๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ$มทนุ และการออก
และจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ$ งรวมถึงการติดต่อและการยื$น
เอกสารต่อเจา้หนา้ที$หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที$เกี$ยวขอ้ง ตลอดจนการ
นําหุ้นสามัญเพิ$มทุนของบริษัท และใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้า          
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3) ดําเนินการใดๆ ที$จ ําเป็นและเกี$ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ       
เพิ$มทุนเพื$อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

4) แต่งตั(งและมอบหมายบุคคลอื$นที$มีความเหมาะสมให้เป็นผูรั้บมอบอาํนาจช่วง
ในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 
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2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบดา้นราคา (Price dilution) 
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings per share dilution) สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ$มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสําคญัแสดงสิทธิที$จะซื(อหุ้นสามัญของ
บริษทัในคราวเดียวกนั ปรากฏในขอ้ 8 ของแบบรายงานการเพิ$มทุน (เอกสารแนบ 1 ของหนังสือแจง้มติ
คณะกรรมการ) 

 




