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13 มีนาคม 2561
เรื อง แจ้งกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิมทุน การออกและเสนอ
ขายหุ ้น สามัญ เพิมทุ น ให้ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษ ัทตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น (Rights Offering) และการออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1-แก้ไข
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1.
2.

แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
สรุ ปรายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1

บริ ษ ัท สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติ ทีประชุ มคณะกรรมการ ครังที 2/2561 ทีประชุ มเมื อวันที
13 มีนาคม 2561 ดังนี
1.
เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิยกเลิกมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2560 ใน
ส่ วนทีได้อนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั รวมถึงวัน
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Record Date) และการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั งที 1 เนื องจากการติ ดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานที
เกี ยวข้องเพือดําเนิ นการในโครงการใหม่ของบริ ษทั ยังไม่แล้วเสร็ จตามกําหนด ดังนันเมือวันที 19 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั จึงได้
ประกาศเลือนกําหนดเวลาจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนออกไป ซึ งปั จจุบนั การดําเนิ นการในเรื องดังกล่าวมีความชัดเจนในระดับ
หนึ ง คณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาการเพิมทุนของบริ ษทั ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเงินลงทุนของบริ ษทั
และมีราคาการใช้สิทธิ ทีใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิยกเลิกมติเดิม พร้อมทังกําหนด
จํานวนหุ้นเพิมทุนทีเหมาะสม อัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ทีใกล้เคียงกับราคาตลาด และเสนอให้กาํ หนดวันกําหนดรายชื อ
ผูถ้ ือหุ ้นทีมี สิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) ใหม่ ทังนี เพือเพิ ม
โอกาสทีบริ ษทั จะระดมทุนและจัดสรรโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 990,056,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 440,025,000
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 5,500,312,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ
ให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ทังนี มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมี อาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อาํ นาจดําเนิ นการต่ างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการ
จดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
1

2.
เห็ นชอบให้ นําเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั จํานวน 1,100,062,500
บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1 ทังนี จํานวนหุ ้นเพิมทุนอาจ
มีการปรับเปลียน ซึ งหากมีการปรับเปลียน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันที 4 เมษายน 2561 ซึ งเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ที
มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
ทังนี มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมี อาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อาํ นาจดําเนิ นการต่ างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการ
จดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
3.
เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั
ครังที 1 (“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1”) จํานวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีจอง
ซื อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนที ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) (ตาม
รายละเอียดซึ งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่
คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ในกรณี ทีมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลื อจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน ทังนี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 อัตราส่ วนในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และราคาใช้สิทธิ อาจมีการปรับเปลียน ซึ ง
หากมีการปรับเปลียน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันที 4 เมษายน 2561 ซึ งเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
โปรดพิจารณาสรุ ปรายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ตามเอกสารแนบ 2
4.

เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังนี
4.1
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่ เกิ น 8,800,500,000 หุ ้น มูลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื อเสนอขาย
ให้แก่ ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญ
เพิมทุน ในกรณี ทีมีเศษของหุ ้นทีเกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนันทิง ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นอาจจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนเกิน
กว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ได้ โดยทีผูถ้ ือหุน้ เดิมทีจองซือเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุน้ ทีจองซือเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมือ
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีได้จองซือตามสิ ทธิ ครบถ้วนทังหมดแล้วเท่านัน ทังนี คณะกรรมการ
บริ ษ ทั เห็นสมควรกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ ้นละ 0.30 บาท ทังนี จํานวนหุ ้นสามัญเพิมทุนทีจัดสรร
อัตราส่ วนในการจัดสรร และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลียน ซึ งหากมีการปรับเปลียน บริ ษ ทั จะแจ้งให้ทราบก่ อนวันที
4 เมษายน 2561 ซึงเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครังนี
ในกรณี ทีมีหุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบ
แรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมทีประสงค์จะจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ทีได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิดงั นี
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(1)
ในกรณี ทีมี หุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจาํ นวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุน้ ทีเหลือดังกล่าวให้แก่ผทู ้ ี
จองซือเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื อหุน้ ดังกล่าวทังหมดทุกรายตามจํานวนทีแสดงความจํานงจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ
(2)
ในกรณี ทีมี หุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมี จาํ นวนน้อยกว่าหุ้นทีผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ ้นทีเหลื อดังกล่าวให้แก่ ผูท้ ีจองซื อ
เกินกว่าสิทธิตามขันตอนดังต่อไปนี
(ก)
จัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ีจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายโดยนําสัดส่ วน
การถือหุ ้นเดิมของผูท้ ีจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุน้ ทีเหลือ จะได้เป็ นจํานวนหุ ้นทีผูท้ ีจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ
แต่ละรายมีสิทธิ ทีจะได้รับจัดสรร ในกรณี ทีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนันทิง ทังนี จํานวนหุ ้นทีจะได้รับการจัดสรรจะไม่
เกินจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซื อและชําระค่าจองซือแล้ว
(ข)
ในกรณี ทียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทาํ การจัดสรรให้แก่ผูท้ ี
จองซื อเกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ ีจองซือเกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย
นัน โดยนําสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ีจองซื อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนันคูณด้วยจํานวนหุน้ ทีเหลือจะได้เป็ นจํานวนหุ ้นทีผูท้ ี
จองซื อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมี สิทธิ ทีจะได้รับจัดสรร ในกรณี ทีมี เศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนันทิง โดยจํานวนหุ ้นทีจะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นทีผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื อและชําระค่าจองซื อแล้ว ทังนี ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ้นให้แก่
ผูท้ ีจองซือเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี จนกระทังไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ ทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทีจองซื อ
หุ ้ น สามั ญ เพิ มทุ น เกิ น กว่ าสิ ท ธิ รายใดมี ห น้ าที ต้องทําคําเสนอซื อหลัก ทรั พย์ (Tender Offer) ตามที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิ จการ
หรื อมีลกั ษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ ้นของคนต่ างด้าวตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ งปั จจุบนั อนุ ญาตให้
คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
อนึ ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นทีจองซื อเกิ นกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ให้ดาํ เนิ นการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั โดยการตัดหุน้ สามัญเพิมทุนส่ วนทีคงเหลือจากการเสนอขายทิง
โดยทีกําหนดให้วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ มทุ นตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุนตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นขึนอยู่ก ับการอนุ มตั ิ จากทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ทังนี วันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมี สิทธิ ได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) อาจมีการปรับเปลียน ซึ งหากมี การปรับเปลียน
บริ ษ ัทจะแจ้งให้ทราบก่ อนวันที 4 เมษายน 2561 ซึ งเป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2561 (Record Date)
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ มทุนเพือเสนอขายให้แก่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริ ษ ัทตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights
Offering) เกี ยวข้องกันกับสัดส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (Debt to equity ratio) ซึ งเป็ นหนึ งในเงื อนไขของเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงินทีส่วนหนึงจะนํามาใช้ในโครงการใหม่ของบริ ษทั ควบคู่กบั เงินจากการเพิมทุน
4.2
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการ
ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
ที ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิ มทุนใหม่ ต่ อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี จํานวนหุ ้นสามัญเพิมทุนทีจัดสรร และอัตราส่ วนในการจัดสรร
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจมีการปรับเปลียน ซึ งหากมีการปรับเปลียน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันที 4 เมษายน 2561 ซึ งเป็ นวัน
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมตามแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1
5.
เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
บริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี
1)
พิจารณากําหนดหรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขเกี ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ในคราวเดี ยวทังจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจองซื อและชําระเงิ น
อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญ รวมถึงวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมี
สิ ทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Record Date)
2)
ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ทีเกี ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ งรวมถึงการติ ดต่ อและการยืนเอกสารต่ อ
เจ้าหน้าทีหรื อตัวแทนของหน่ วยงานใดๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษ ัท และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3)
ดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
4)
แต่งตังและมอบหมายบุคคลอืนทีมีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้น
6.
เห็นชอบกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ในวันที 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3
ชัน 2 โรงแรมมิราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภ าวดีรังสิ ต หลัก สี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ครังที
1/2560 แล้วเห็ นว่าบันทึ กถูกต้องตรงตามมติที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดําเนิ น งาน และรายงาน
ประจําปี 60 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพียงพอ
เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2560 ให้
ทีประชุมรับทราบ

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณางบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2560 ซึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น รวมทังมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ างเพี ยงพอ
เห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2560
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วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรงดจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2560
เนืองจากบริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2560 และไม่มีการจัดสรร
เงิ นสํ ารองตามกฎหมาย เนื องจากบริ ษัท ได้จัด สรรเงิ น สํ ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น สมควรแต่ ง ตังกรรมการที ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่ าน ได้แ ก่ นายปิ ยะพัน ธ์ จัม ปาสุ ต
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กลับเข้า
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุ กญ
ดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ ง ตามทีคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ าตอบแทนเสนอ ทังนี กรรมการทีมี ส่วนเกี ยวข้อ งไม่
ร่ วมพิจารณาในวาระนี

วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าแล้ ว เห็ นสมควรอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 1 ภายในวงเงิน
ไม่ เกิ น , , บาท ลดลงจากปี ทีผ่านมาจํานวน 1,500,000 บาท
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ค่าบําเหน็จ โดยไม่มีค่าตอบแทนอืนตามทีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเสนอ ทังนี ได้มีการกําหนดค่าเบียประชุมต่อครัง
สํา หรั บ กรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยที เข้า ร่ ว มประชุ ม เท่ ากับ
ปี ทีผ่านมา ดังนี
ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการ
30,000
15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
30,000
15,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
20,000
15,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 20,000
15,000

ทังนี คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และ
คณะกรรมการพั ฒ นาเพื อความยังยื น ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า เบี ยประชุ ม
เนืองจากเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

5

วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น สมควรอนุ มตั ิ แ ต่ งตังผูส้ อบบัญ ชี
คนใดคนหนึ งต่อไปนี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจําปี 2561
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
4799
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้
บริ ษ ทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตอืนของ
สํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษ ัท แทนผู ้ส อบบัญ ชี ด ังกล่ าวได้ และเห็ น สมควรกําหนด
ค่ าสอบบัญ ชี ประจําปี 2561 จํานวน 2,150,000 บาท (ปี 2560 จํานวน
2,100,000 บาท) ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที 8

พิจารณาอนุ มตั ิ การลดทุน การเพิมทุน การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
เพือเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วาระที 8.1 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที 8.2 พิ จารณาอนุ ม ัติ ก ารแก้ไขเพิ มเติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 4. เพื อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที 8.3 พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที 8.4 พิ จารณาอนุ ม ัติ ก ารแก้ไขเพิ มเติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 4. เพื อให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที 8.5 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1 เพือ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ทีจองซื อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนทีออก
และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering)
วาระที 8.6 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพื อรองรั บ การใช้สิทธิ ต ามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1
วาระที 8.7 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1
ในการพิจารณาอนุ มตั ิ ให้วาระที 8.1 ถึง วาระที 8.7 ถือเป็ นวาระทีเกี ยวเนื องกัน และเป็ นเงื อนไข
ซึงกันและกัน ดังนัน หากวาระใดวาระหนึงไม่ได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครังนี จะ
ถือว่าวาระทีเกี ยวเนื องกันวาระอืนเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอืนๆ ทีเกียวเนื องกัน
ต่อไป

วาระที 9

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
6

7.
เห็ น ชอบกําหนดรายชื อผู ้ถื อหุ้ นที มี สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ นประจําปี 2561 ในวันที 4 เมษายน 2561
(Record Date) นอกจากนี ทีประชุ มมี อนุ มตั ิการมอบหมายอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ที
เกียวข้องกับการเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ซึ งรวมถึงการออกหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
การแก้ไขเปลียนแปลงวัน เวลา สถานที และรายละเอียดอืนๆ รวมถึงเปลียนวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมี สิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ตามทีเห็นว่าจําเป็ นหรื อสมควร หรื อในกรณีทีมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึน
ตามทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม ตังแต่วนั ที 29 กันยายน 2560 ถึง
วันที 31 มกราคม 2561 นัน ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ

บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 02-502-6871, 02-502-6766
โทรสาร : 02-502-6870
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เอกสารแนบ 1
(F53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
วันที 13 มีนาคม 2561
ข้า พเจ้า บริ ษทั สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั%งที' 2/2561
ซึ' งประชุมเมื'อวันอังคารที' 13 มีนาคม 2561 เกี'ยวข้องกับการเพิ'มทุน และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุน ดังต่อไปนี%
1.

การเพิมทุน

1.1

ที'ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอให้ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 990,056,250 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบี ยนใหม่ จาํ นวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนที' ยงั มิ ได้นาํ ออกจําหน่ าย
จํานวน 5,500,312,500 หุน้ มูลค่าที'ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท

1.2

ที'ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอให้ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
เพิ'มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 1,540,087,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท รวมทั%งสิ% น 1,100,062,500 บาท โดยเป็ นการเพิ'มทุนในลักษณะดังนี%

11,000,625,000

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.10

รวม
(บาท)
1,100,062,500

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

แบบมอบอํานาจทัว' ไป

หุน้ สามัญ

-

-

-

(General Mandate)

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุน้ สามัญ
การใช้เงินทุน

จํานวนหุ้น

1

2.

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ที'ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวนไม่เกิน 11,000,625,000 หุน้ มูลค่าที'
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 1,100,062,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี%

2.1

รายละเอีย ดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั
ไม่เกิน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ 8,800,500,000
(Rights Offering)

เพื'อรองรับการใช้สิทธิ
ไม่เกิน
ตามใบสํ า คั ญ แสดง 2,200,125,000
สิ ทธิ ที'จะซื% อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ครั%งที' 1
(“ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ
SDC-W1”)

รวม

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่)
1 หุน้ สามัญ
เดิมต่อ 2 หุน้
สามัญใหม่

ราคาขายต่อ วัน เวลา จองซื7อ
หมายเหตุ
หุ้น (บาท) และชําระเงินค่าหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 5
โปรดพิจารณา
0.30
วันทําการ
หมายเหตุขอ้ (ก)
ซึ' งได้แก่
(ข) และ (จ)
วันที' 22 - 25
และ 28
พฤษภาคม 2561

4 หุน้ สามัญ
เพิ'มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ผูถ้ ือหุ ้นจะ
ได้รับ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
โดยไม่คิด
มูลค่า เมื'อได้
จองซื% อและ
ได้รับการ
จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ'มทุน
ตามข้อกําหนด
และเงื'อนไข
ของบริ ษทั

-

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ (ค)
(ง) และ (จ)

ไม่ เกิน
11,000,625,000

หมายเหตุ
(ก)

โดยที'กาํ หนดให้วนั ที' 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื' อผูถ้ ือหุ้นที'มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ'ม
ทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ'มทุนตามสัดส่ วนการถื อหุ้น
ขึ%นอยู่กบั การอนุมตั ิจากที'ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทั%งนี% วันกําหนดรายชื'อผูถ้ ือหุ้นที'มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขาย

2

หุ ้นสามัญเพิ'มทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Record Date) อาจมี การปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมี การปรับเปลี'ยน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนวันที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็ นวันกําหนดรายชื'อผูถ้ ือหุน้ ที'มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
(ข)

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อที'ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื'อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวนไม่เกิน
8,800,500,000 หุ ้น มู ล ค่ า ที' ต ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื'อ เสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสัด ส่ วนการถือ หุ้น
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 2 หุ ้นสามัญเพิ'มทุน ในกรณี ที'มีเศษของหุ ้นที' เกิ ดจากการ
คํา นวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั%นทิ%ง ทั%งนี% ผูถ้ ือหุ้นอาจจองซื% อหุ ้นสามัญเพิ'มทุนเกินกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที'
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที'จองซื% อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที'จองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื'อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที' ได้จองซื% อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั%งหมดแล้วเท่านั%น ทั%งนี% คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรกําหนด
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ'มทุนในราคาหุน้ ละ 0.30 บาท ทั%งนี% จํานวนหุน้ สามัญเพิ'มทุนที'จดั สรร อัตราส่ วนในการจัดสรร
และราคาเสนอขายอาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ'งหากมีการปรับเปลี'ยน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันที' 4 เมษายน 2561 ซึ'งเป็ น
วันกําหนดรายชื'อผูถ้ ือหุน้ ที'มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในครั%งนี% ในกรณี ที'มี
หุ ้นสามัญเพิ'มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
แล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ'มทุนที'เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที'ประสงค์จะจองซื% อเกินกว่าสิ ทธิตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที'ได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิ ดงั นี%
(1)

ในกรณี ที' มี หุ้นเหลื อ จากการจัด สรรให้แก่ ผูถ้ ือ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัทตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจาํ นวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที' ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมจองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ จะจัด สรรหุ ้นที' เหลือ ดังกล่าว
ให้แก่ผูท้ ี' จองซื% อเกิ นกว่าสิ ทธิ และชํา ระค่า จองซื% อ หุ้นดังกล่า วทั%งหมดทุก รายตามจํา นวนที' แสดงความจํานง
จองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ

(2)

ในกรณี ที' มี หุ้นเหลื อ จากการจัด สรรให้แก่ ผูถ้ ือ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัทตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจาํ นวนน้อยกว่าหุ ้นที'ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ ้นที'เหลือดังกล่าวให้แก่ผูท้ ี'จอง
ซื% อเกินกว่าสิ ทธิ ตามขั%นตอนดังต่อไปนี%
(2.1)

จัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี'จองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายโดยนําสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูท้ ี'จองซื%อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุน้ ที'เหลือ จะได้เป็ นจํานวนหุน้ ที'ผทู้ ี' จองซื% อเกิน
กว่า สิ ท ธิ แต่ละรายมี สิท ธิ ที' จะได้รั บจัดสรร ในกรณี ที' มีเศษของหุ ้นให้ปั ดเศษของหุ ้นนั%น ทิ%ง ทั%ง นี%
จํา นวนหุ ้ น ที' จ ะได้รั บ การจัด สรรจะไม่ เ กิ น จํา นวนหุ ้ น ที' ผู ้ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะรายจองซื% อและชํา ระ
ค่าจองซื% อแล้ว

(2.2)

ในกรณี ที'ยงั มีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทาํ การจัดสรรให้แก่ผทู ้ ี'จองซื% อเกินกว่า
สิ ทธิ แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี'จองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ
แต่ละรายนั%น โดยนําสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี'จองซื% อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั%นคูณด้วยจํานวน
หุน้ ที'เหลือจะได้เป็ นจํานวนหุน้ ที'ผทู ้ ี'จองซื% อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที'จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที'
มี เศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั%นทิ%ง โดยจํา นวนหุ ้นที' จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิ นจํานวนหุ้นที'
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื%อและชําระค่าจองซื% อแล้ว ทั%งนี% ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผูท้ ี'จองซื% อเกิน
กว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (2.2) นี% จนกระทัง' ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ ้นที' จองซื% อ เกิ นกว่า สิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผูถ้ ือ หุ้นที' จองซื% อหุ ้น สามัญ
เพิ'มทุนเกิ นกว่าสิ ทธิ รายใดมีหน้าที'ตอ้ งทําคําเสนอซื% อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที'กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที' ทจ. 12/2554 เรื' อง หลักเกณฑ์ เงื' อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื'อครอบงํากิ จการ หรื อมี
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ลักษณะที' เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถื อหุ ้นของคนต่างด้า วตามที'ระบุไว้ในข้อบัง คับของบริ ษทั ซึ' งปั จจุบนั อนุ ญาตให้
คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
อนึ'ง หากยังมีหุน้ สามัญเพิ'มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และการจัด สรรให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที' จ องซื% อ เกิ น กว่า สิ ท ธิ (Oversubscription) ให้ด ํา เนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั
โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ'มทุนส่วนที'คงเหลือจากการเสนอขายทิ%ง
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ'มทุนเพื'อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) เกี'ยวข้อง
กันกับสัดส่ วนหนี%สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (Debt to equity ratio) ซึ' งเป็ นหนึ'งในเงื'อนไขของเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินที'ส่วนหนึ'งจะนํามาใช้ในโครงการใหม่ของบริ ษทั ควบคู่กบั เงินจากการเพิ'มทุน
(ค)

คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบให้นาํ เสนอต่อ ที' ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื'อ พิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที'จะซื% อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั%งที' 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1”) จํานวนไม่ เกิ น 2,200,125,000 หน่วย เพื'อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ของบริ ษทั ที' จองซื% อ และได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุนที' ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน
การถื อ หุ ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอีย ดซึ' ง จะกล่า วต่ อ ไปในข้อ 4) ในอัต ราส่ ว น 4 หุ ้น สามัญ เพิ'ม ทุน ใหม่
ต่อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิ ด มูลค่า และมี ราคาใช้สิ ท ธิ ซ%ื อ หุ ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1 เท่า กับ 0.50 บาทต่อ หุ ้น ทั%ง นี% ในกรณี ที' มี เศษของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 เหลือ จากการคํา นวณตาม
อัต ราส่ วนการจัด สรรดัง กล่า วให้ปัดเศษดัง กล่า วทิ%ง ทั%ง จํา นวน ทั%ง นี% จํา นวนใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ SDC-W1 อัต ราส่ วน
ในการจัด สรรใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ และราคาใช้สิ ทธิ อาจมีการปรับเปลี' ยน ซึ' ง หากมี การปรับ เปลี' ย น บริ ษ ทั จะแจ้ง ให้
ทราบก่อนวันที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็ นวันกําหนดรายชื' อผูถ้ ือ หุ้นที'มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
(Record Date)

(ง)

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อที'ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื'อ พิจารณาอนุ มตั ิ จดั สรรหุน้ สามัญเพิ'มทุนจํานวนไม่เกิน
2,200,125,000 หุ ้น มูลค่าที'ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื'อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เพื'อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษ ทั ที' จองซื% อและได้รั บจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุ นที' ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตามสั ดส่ วน
การถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิ'มทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ทั%งนี% จํานวนหุ้นสามัญเพิ'มทุนที'จดั สรร และอัตราส่ วนในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจมีการปรับเปลี'ยน ซึ' งหากมีการ
ปรับเปลี'ยน บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันที' 4 เมษายน 2561 ซึ' งเป็ นวันกําหนดรายชื' อผูถ้ ือหุ ้นที'มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)

(จ)

คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบให้นาํ เสนอต่ อที'ป ระชุมผูถ้ ือ หุ ้นเพื'อ พิจารณาอนุมตั ิม อบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อ ประธานเจ้าหน้า ที'บริ หาร หรื อ บุคคลที' ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที' บริ หาร มี อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อ ไปนี%
1) พิจ ารณากํา หนดหรื อ เปลี'ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื' อ นไขเกี' ย วกับ การออกและจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ'ม ทุน
และการออกและจัด สรรใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ SDC-W1 ในคราวเดีย วทั%ง จํา นวน หรื อ หลายคราว ระยะเวลาการ
จองซื% อ และชํา ระเงิ น อัต ราส่ ว นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีก ารชํา ระราคา และราคาใช้สิ ท ธิ ซ%ื อ หุ ้น สามัญ
รวมถึงวันกําหนดรายชื' อผูถ้ ือหุ ้นที' มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ'มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Record Date)
2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อ นผัน หนังสื อ บอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที' เกี' ยวข้อ งกับการออกและ
จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ 'ม ทุน และการออกและจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 ซึ' งรวมถึง การติ ด ต่อ และ
การยื'น เอกสารต่อ เจ้าหน้า ที'หรื อ ตัว แทนของหน่ว ยงานใดๆ ที' เ กี' ย วข้อ ง ตลอดจนการนํา หุ ้น สามัญ เพิ'ม ทุน ของ
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บริ ษ ทั และใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย
3) ดํา เนิ น การใด ๆ ที'จาํ เป็ นและเกี'ย วข้อ งกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'ม ทุนเพื'อ เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือ หุ น้ เดิ ม
ของบริ ษทั ตามสัด ส่ วนการถือ หุ ้น และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
4) แต่งตั%งและมอบหมายบุคคลอื'นที' มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจช่วงในการดํา เนิ นการต่า งๆ ข้างต้น

2.2

การดําเนินการของบริษทั กรณีทมีี เศษของหุ้น
ในกรณี ที'มี เศษของหุ ้ นจากการจัด สรรหุ ้นสามัญ เพิ' ม ทุ น หรื อ จากการคํา นวณอัตราส่ ว นการจัด สรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุน้ นั%นทิ%งทั%งจํานวน

3.

กําหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั กิ ารเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุน
วันประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2561 ในวันที' 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิ ก 3 ชั%น 2
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั'น เลขที' 99 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต หลัก สี' ดอนเมื อ ง กรุ งเทพฯ 10210
โดยกํา หนดวันกํา หนดรายชื' อผูถ้ ื อ หุ้ นที' มี สิท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี 2561 ในวัน ที'
4 เมษายน 2561 (Record Date)

4.

5.

การขออนุญาตเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้องและเงือนไขการขออนุญ าต
4.1

บริ ษัท จะยื' น คํา ขอจดทะเบี ย นลดทุ น เพิ' ม ทุ น แก้ ไ ขเพิ' ม เติ ม หนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ และ
เปลี'ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

4.2

บริ ษทั จะยื'นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ") เพื'อขออนุมตั ิให้
รับหุ้นเพิ'มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที'เกี'ยวข้อง

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
บริ ษทั จะนําเงินที'ได้รับจากการเพิ'มทุนในครั%งนี%ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี%
1.

เพื'อลงทุนในโครงการให้บริ ก ารวิทยุคมนาคมระบบดิ จิ ตอล (Digital Trunked Radio System)
ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเรื' องอื'นๆ
ที' เ กี' ย วข้อ งกับโครงการดังกล่ า ว รวมถึ งเพื' อ เป็ นเงิ นทุน หมุ นเวีย นสํา หรั บ โครงการ Digital
Trunked Radio System เป็ นจํานวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ'งคาดว่าจะใช้
เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
โดยโครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญา
ความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจมีรายละเอียดดังนี%
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•

บริ ษ ัทมี ห น้า ที' ล งทุ นและจัด หาอุป กรณ์ โ ครงข่ ายวิท ยุค มนาคมระบบดิ จิ ต อล (Digital
Trunked Radio System) ภายในสถานีฐานจํานวนขั%นตํ'าไม่น้อยกว่า 1,000 สถานี ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,368 ล้านบาท

•

กสท ตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้บริ การเป็ นรายเดื อนตามจํานวนผูใ้ ช้บริ การในอัตรา
500 บาทต่ อ เครื' อ งต่ อ เดื อ น โดยประมาณค่ า บริ ก ารตลอดอายุ โ ครงการจนถึ ง วัน ที'
31 กรกฎาคม 2568 จํานวนทั%งสิ% น 5,925 ล้านบาท

•

บริ ษทั มีโอกาสมีรายได้เพิ'มจากการจําหน่ายเครื' องลูกข่ายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การวิทยุคมนาคม
ระบบดิ จิ ต อล และจากการเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารเสมื อ น (MVNO) ของ กสท สํา หรั บ การ
ให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล

•

การดําเนินการตามโครงการนี%มีความจําเป็ นต้องใช้เงินจากการเพิ'มทุนควบคู่กบั เงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน

2.

เพื'อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็ นจํานวนเงินประมาณ 750,000,000 - 950,000,000 บาท
ซึ' งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

3.

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานทัว' ไป ซึ'งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั สําหรับโครงการ Digital
Trunked Radio System และโครงการลงทุนอื'น ๆ ที'จะเกิดขึ%นในอนาคต เป็ นจํานวนเงินประมาณ
300,000,000 - 350,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี

4.

ส่ วนที'เหลื อจะนํา ไปปรั บโครงสร้างทางการเงิ นของบริ ษทั เพื'อเป็ นการลดภาระดอกเบี%ยและ
เป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ให้เหมาะสม ซึ' งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ในส่ วนของโครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) บริ ษทั ยังคงมี
ความเสี' ยงในกรณี ที'คู่สัญญาอาจดําเนินการล่าช้าหรื อไม่สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้สาํ เร็ จ ส่ งผล
ให้แผนการดําเนินงานของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตามที'ประมาณการไว้ บริ ษทั อาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที'มี
ศักยภาพและความพร้อมมาดําเนิ นการ และเนื'องจากค่าตอบแทนการใช้บริ การที'บริ ษทั จะได้รับจะขึ%นอยู่
กับเงื'อนไขที'บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะสามารถเรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การได้ดว้ ย ซึ'งอาจ
ส่ งผลกระทบต่อการชําระค่าตอบแทนที'บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับจากบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ภายใต้เงื'อนไขของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เชื' อว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญสําหรับ
การดําเนินโครงการนี% เนื'องจากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะเป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
เอกชนขนาดใหญ่
อย่า งไรก็ตาม วัตถุ ประสงค์ของการใช้เงินทุ นและจํา นวนเงิ นที'จะใช้ในโครงการต่า งๆ ข้างต้นอาจมี
ความไม่ แ น่ นอนและอาจมี ก ารเปลี' ย นแปลง ทั%ง นี% ขึ% น อยู่ก ับ โอกาสทางธุ ร กิ จ ในอนาคต และ/หรื อ
จํานวนเงินที'ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว
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ทั%งนี% หากบริ ษทั มีความคืบหน้าที'สาํ คัญเกี'ยวกับการดําเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริ ษทั บริ ษทั
จะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในลําดับต่อไป
6.

ประโยชน์ ทีบริษทั จะพึงได้รับจากการเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุน
สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ โ ครงสร้ า งทางการเงิ น ของบริ ษ ัท และมี เ งิ น ทุน เพี ย งพอต่ อ การรองรั บ
การดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ทั%งในปัจจุบนั และอนาคต

7.

ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุน
บริ ษทั ดําเนินการเพิ'มทุน เพื'อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชําระหนี% และนําไปใช้สาํ หรับลงทุนเพิ'มเติมของ
บริ ษทั และขยายต่อยอดไปยังธุ รกิจอื'นที'เกี'ยวข้องกับธุ รกิ จเดิมของบริ ษทั ซึ' งส่ งผลให้บริ ษทั มีโอกาสใน
การเพิ'ม รายได้แ ละกํา ไรจากการดํา เนิ นงานในอนาคต และผูถ้ ื อ หุ ้น มี โ อกาสจะได้รั บ เงิ นปั นผลจาก
การดําเนินงานของบริ ษทั
ทั%งนี% บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที'กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ%นอยู่กบั แผนการลงทุนและการขยายธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั%งความจําเป็ น
และความเหมาะสมอื'นๆ ในอนาคต ผูจ้ องซื% อหุ ้นสามัญเพิ'มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
ในการเพิ'มทุนครั%งนี% จะมีสิทธิ ได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริ ษทั นับแต่ที'ผูจ้ องซื% อหุ ้นเพิ'มทุน
ได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นที'เรี ยบร้อยแล้ว ซึ'งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ ้น
เมื'อบริ ษทั มีการประกาศจ่ายปันผล

8.

รายละเอีย ดอืนใดทีจําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้ นเพือใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัต ิการเพิมทุน / จัดสรร
หุ้นเพิมทุน
ผลกระทบ (Dilution)
เนื' องจากบริ ษทั มีม ติ ให้ออกและเสนอขายหุ ้ นสามัญ เพิ'ม ทุนตามสัด ส่ วนการถื อหุ้ น (Rights Offering)
ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที'จะซื% อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในคราวเดียวกัน ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมจาก
การอนุมตั ิและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนในครั%งนี% มีดงั นี%
(1)

ผลกระทบต่ อสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control dilution)

เนื' องจากบริ ษทั มีม ติ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ'ม ทุนให้แก่ผูถ้ ื อ หุ้นเดิ ม ของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
(Rights Offering) ควบคู่กบั ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ในคราวเดี ยวกัน ดังนั%น การจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมซึ' งได้รับการจัดสรรหุน้ เพิ'มทุนที'ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างใด ทั%งนี% บนสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้
สิ ทธิ จองซื% อหุ้นสามัญเพิ'มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1
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อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื% อหุ ้นสามัญเพิ'มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ทั%งจํานวน หรื อหากผูถ้ ือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่บุคคลอื'นทั%งจํานวน จะ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมรายดังกล่าวดังนี%
กรณี ที' 1 : หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื% อหุ้นสามัญเพิ'มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
ทั%งจํานวน
การคํานวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที'
Qo

=

จํานวนหุน้ ที'มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จํา นวนหุ ้นใหม่ที' เพิ'ม ขึ% นจากการเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ'ม ทุ น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จํานวน 8,800,500,000 หุน้

Qw1

=

จํา นวนหุ ้นที'ออกใหม่เพื'อรองรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ที'เสนอขายในครั% งนี%
เท่ากับ 2,220,125,000 หุน้

ดังนั%น Control Dilution เท่ากับ

=

8,800,500,000 + 2,200,125,000
4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000

=

71.4 %

หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื% อหุน้ สามัญเพิ'มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั%งจํานวน
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 71.4
กรณีที' 2 : หากผูถ้ ือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่บุคคลอื'นทั%งจํานวน
การคํานวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที'
Qo

=

จํานวนหุน้ ที'มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จํา นวนหุ ้นใหม่ที' เพิ'ม ขึ% นจากการเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ'ม ทุ น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จํานวน 8,800,500,000 หุน้

Qw1

=

จํา นวนหุ ้นที'ออกใหม่เพื'อรองรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ที'เสนอขายในครั% งนี%
เท่ากับ 2,200,125,000 หุน้

ดังนั%น Control Dilution เท่ากับ

=

2,200,125,000
4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000

=

14.3 %

หากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม รายใด ได้โอนใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่ บุคคลอื' นทั%งจํา นวน ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
รายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 14.3
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(2)

ผลกระทบด้ านราคา (Price dilution)

สู ตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยที'
Po
=
ราคาซื% อขายถัวเฉลี' ยถ่วงนํ%า หนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที'มี ก ารซื% อขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในช่ วงระยะเวลา {| วันทํา การก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั เมื' อ วันที' {}
มีนาคม ~|•{ คือตั%งแต่วนั ที' {€ กุมภาพันธ์ ~|•{ – วันที' {~ มีนาคม ~|•{ ซึ' งเท่ากับ ‚.}ƒ บาท
Pn
=
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จํานวนหุ ้น
ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ'มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน x จํานวนหุน้ สามัญเพิ'มทุนที'
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน) + ราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 x จํานวนหุน้ ที'
มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W{)) / (จํานวนหุ ้นชําระแล้ว + จํานวน
หุ้นสามัญเพิ'มทุนที'เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน + จํานวนหุ้นที'มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1)
โดยที'
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po) =
‚.}ƒ บาทต่อหุ ้น
จํานวนหุน้ ชําระแล้ว
=
4,400,250,‚‚‚ หุ ้น
ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม' ทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน =
‚.}‚ บาทต่อหุ ้น
จํานวนหุน้ สามัญเพิม' ทุนที'เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
=
8,800,500,‚‚‚ หุ ้น
ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
=
‚.|‚ บาทต่อหุ ้น
จํานวนหุน้ ที'มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
=
2,200,125,‚‚‚ หุ ้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (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
ดังนั%น Price Dilution เท่ากับ
=
0.38 -0.35
0.38
=
7.9%
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญพร้ อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W{ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมใน
ครั%งนี% และมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W{ ทั%งจํานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านลดลง
ของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ •.…
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(3)

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings per share dilution)
สู ตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) = (EPSo-EPSn)/ EPSo โดยที'
EPSo

= กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิของบริ ษทั 4 ไตรมาสล่าสุด / จํานวนหุน้ ชําระแล้ว
โดยกําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคํานวณจากกําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ดของบริ ษทั ตั%งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4
ปี 2560 ซึ' งเท่า กับ (1,924,820,493) บาท และจํา นวนหุ ้นชํา ระแล้ว ณ 13 มี นาคม
2561 เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้
=

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

= (0.44) บาทต่อหุ้น
EPSn

= กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ / (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามัญเพิ'มทุนเพื'อออก
และเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RO shares) + จํานวนหุน้ สามัญเพิ'มทุนเพื'อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1)
โดยกําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคํานวณจากกําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ดของบริ ษทั ตั%งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4
ปี 2560 ซึ' งเท่า กับ (1,924,820,493) บาท และจํา นวนหุ้นชํา ระแล้ว ณ 13 มี นาคม
2561 เท่า กับ 4,400,250,000 หุ้น จํา นวนหุ้นสามัญ เพิ'ม ทุนเพื'อออกและเสนอขาย
ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ้ น เดิ ม เท่า กับ 8,800,500,000 หุ ้น และจํา นวนหุ ้ นสามัญ เพิ' ม ทุน เพื' อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากับ 2,200,125,000 หุน้
=

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

= (0.12) บาทต่อหุ้น
ดังนั%น Earning Dilution เท่ากับ

=

(0.44) –(0.12)
(0.44)

=

72.3 %

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญพร้ อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมใน
ครั%งนี% และมี การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ทั%งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านส่ วนแบ่ง
กําไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 72.3
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9.

ตารางเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ เพิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพิมทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การดําเนินการ
ที'ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั% งที' 2/2561 มี มติเรื' องการเพิ'มทุน
และจัดสรรหุ ้นเพิ'มทุน
วันกํา หนดรายชื' อผูถ้ ือหุ ้นที'มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
วันกําหนดรายชื' อผูถ้ ือหุ ้นที'มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ'มทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) (Record Date)
ดําเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน เพิ'มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ'มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์
ระยะเวลาจองซื% อหุ ้นเพิ'มทุนและชําระค่าหุ ้นเพิม' ทุน

7. จดทะเบียนเพิ'มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์

8. การนําหุน้ สามัญเพิ'มทุนที'เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.

วัน / เดือน / ปี
13 มีนาคม 2561
4 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
8 พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที'
ที'ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
ซึ' งได้แก่ วันที' 22 - 25 และ 28
พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วัน นับจากวันที'
สิ%นสุ ดระยะเวลาจองซื% อหุ้นเพิม'
ทุนและชําระค่าหุ ้นเพิ'มทุน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที'
สิ%นสุ ดระยะเวลาจองซื% อหุ ้นเพิม'
ทุนและชําระค่าหุ ้นเพิ'มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
• เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิมทุน
เพื'อสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับ
การดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ทั%งในปัจจุบนั และอนาคต
•

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษทั มี แผนการใช้เงินเพิ'ม ทุน ตามรายละเอี ยดที'กล่า วในข้อ 5 ข้างต้น โดยจะขยายการลงทุนใน
โครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) และโครงการอื'น ๆ
ที'มีศกั ยภาพ ซึ' งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
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•

ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน แผนการใช้ เ งินทีได้ จ ากการเสนอขายหุ้ น และโครงการทีจะ
ดําเนินการ
การเพิ'มทุนครั%งนี%มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื' องจากบริ ษทั จะนําเงินที'ได้รับจากการเพิ'มทุน
ในครั%งนี% ไปใช้เป็ นเงินทุนสําหรับขยายการลงทุนในธุ รกิจการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล
(Digital Trunked Radio System) และธุ ร กิ จ อื' น ๆ ที' เ กี' ย วข้อ งของบริ ษัทในอนาคต ซึ' งจะช่ ว ยเพิ' ม
ความสามารถในการเติบโตของรายได้และกําไรของบริ ษทั และเพิ'มศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั
ในระยะยาว รวมทั%ง ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุ นเวี ย นในการเพิ'มสภาพคล่ อ ง ลดภาระดอกเบี%ย และปรั บ
โครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ' งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาวเช่นกัน
ทั%งนี% เมื'อพิจารณาแผนการเพิ'มทุนและการใช้เงินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการ
ออกหุ ้นเพิ'มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื'องจากสอดคล้องกับแผนธุรกิจที'จะส่ งเสริ มการเติบโตใน
ระยะยาวของบริ ษทั รวมทั%งวิธีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ'มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวให้โอกาสแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมได้ และไม่ก่อให้เกิด
ภาระทางการเงินในการชําระเงินต้นและดอกเบี%ยของบริ ษทั เพิ'มเติม เมื'อเปรี ยบเทียบกับการระดมทุน
ผ่านการกูย้ ืม การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ'มทุนเพื'อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ ้ น (Rights Offering) เกี' ย วข้อ งกันกับ สั ดส่ วนหนี% สิ นต่ อ ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท (Debt to
equity ratio) ซึ' งเป็ นหนึ' ง ในเงื' อ นไขของเงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น ที' ส่ ว นหนึ' ง จะนํา มาใช้ใ น
โครงการใหม่ของบริ ษทั ควบคู่กบั เงินจากการเพิ'มทุน

•

ผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิด ขึน7 ต่ อการประกอบธุร กิจ ของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษทั อันเนืองจากการเพิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรื อโครงการ
บริ ษทั คาดหวังและเชื' อมั'นว่า การเพิ'ม ทุนในครั% งนี% จะทํา ให้ฐ านะทางการเงินของบริ ษัทแข็ง แกร่ ง
มากขึ%น ลดภาระทางการเงินของบริ ษทั และจากที'บริ ษทั จะนําเงินที'ได้รับจากการเพิ'มทุนในครั%งนี%ไป
ใช้สาํ หรับลงทุนในการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ซึ' งจะ
เพิ'มความสามารถในการรองรับการให้บริ การที'ครอบคลุมมากขึ%น บนฐานลูกค้าที'มีความหลากหลาย
และมี ป ริ ม าณเพิ' ม ขึ% น ซึ' งส่ งผลให้บริ ษ ัทมี ผลการดํา เนิ น งานที' ดี แ ละรายได้ที' เ พิ' ม ขึ% น ในอนาคต
เพิ'ม ความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื' นในอุตสาหกรรม และทําให้ผูถ้ ื อหุ้นของ
บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนที'ดีข% ึนในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ัทหรื อส่ ว นแบ่ งกํา ไรของผูถ้ ื อหุ ้นในระยะสั%นได้ ซึ' งเป็ นเรื' อ งปกติ
สําหรับการลงทุนในช่วงแรกเริ' ม
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11.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับการเพิมทุน
ในกรณี ที'กรรมการของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิหน้าที'ดว้ ยความซื' อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั ในเรื' องที'เกี'ยวกับการเพิ'มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที'ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้ นสามารถฟ้ อ งเรี ย กร้ อ งค่า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่ า วแทนบริ ษ ัทได้ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที'น% นั เป็ นเหตุให้กรรมการหรื อ
บุคคลที'มีความเกี'ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ื อหุ้นสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั%น แทนบริ ษัท ได้ต ามมาตรา 89/18 แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี%ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2

สรุปรายละเอีย ดเบืองต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของบริษทั ครังที 1
1.

รายละเอีย ดเบืองต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์

บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)

ชื อหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

ใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ที$จะซื( อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั สามารถ ดิ จิตอล จํา กัด (มหาชน)
(“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1”)

ชนิดของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื$อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี$ยนมือได้

จํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย
ออกและเสนอขาย
จํ านวนหุ้ นที จั ด สร ร ไว้ เ พื อ ไม่เกิ น 2,200,125,000 หุ ้น (มูลค่าหุ ้นที$ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 16.67
รองรั บการใช้ สิทธิต ามใบสํ าคัญ ของจํานวนหุ้นที$จาํ หน่ายได้แล้วทั(งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม$
ทุนของบริ ษทั ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 13,200,750,000 หุ ้น และไม่มีหุ้น
แสดงสิทธิ
เหลือจากการออกและเสนอขายในครั(งนี(
วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ซึ$ งได้รับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights
Offering) ในอัต ราส่ ว น 4 หุ ้ นสามัญ เพิ$ ม ทุ นใหม่ ต่ อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1
1 หน่วย
ทั(งนี( ในกรณี ที$มีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลื อจากการคํานวณดังกล่าว
ให้ตดั เศษทิง( ทั(งจํานวน

ราคาเสนอขายต่อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย มีสิทธิ ซ(ือหุ ้นสามัญบริ ษทั ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื$อนไขการปรับสิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื$อนไขการปรับสิทธิ
ทั(งนี( หากมี ก ารปรั บ ราคาการใช้สิท ธิ ราคาการใช้สิท ธิ จ ะต้อ งไม่ ต$ าํ กว่า มู ล ค่ า หุ ้น
ที$ตราไว้ของหุ้นของบริ ษทั ณ ขณะนั(น

อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

5 ปี นับแต่วนั ที$ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1

วันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1

วันเดี ยวกับวันที$จดทะเบียนเพิ$มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์สําหรับหุ้นสามัญ
เพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ซึ$งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561

1

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุกสิ(นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหากวันที$ออก
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 เป็ นวัน ใดวัน หนึ$ ง ก่ อ นวัน ทํา การสุ ด ท้า ยของเดื อ น
ธันวาคม 2561 บริ ษทั กําหนดวันใช้สิทธิครั(งแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
2561
ทั(งนี( วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั(งสุ ดท้าย คือ วันที$ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 มีอายุ
ครบ 5 ปี นับจากวันที$ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
หากวัน กํา หนดการใช้สิ ท ธิ ต ามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 ครั( งใดไม่ ต รงกับ
วันทําการ ให้เลื$อนวันกําหนดการใช้สิทธิ เป็ นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ$ งประสงค์จ ะใช้สิทธิ ซ(ื อ หุ้ นสามัญ ของบริ ษ ทั
จะต้อ งแจ้งความจํานงในการใช้สิท ธิ ซ(ื อ หุ้น สามัญ ในระหว่าง 5 วันทํา การก่อนวัน
การใช้ สิทธิ
กําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั(ง
สํ า หรั บ วัน กํา หนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั( งสุ ด ท้า ย ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1
ซึ$งประสงค์จะใช้สิทธิซ(ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ(ื อ
หุน้ สามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั(งสุดท้าย
การไม่ สามารถยกเลิก การแจ้ ง เมื$ อผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ(ื อหุ ้นสามัญ
ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 แล้ว จะไม่ ส ามารถยกเลิ ก การแจ้ง ความจํา นง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ
ในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
ตลาดรองของใบสํ า คั ญ แสดง บริ ษทั จะยื$นคําขอเพื$อนําใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
สิ ทธิ
ตลาดรองของหุ้ น สามั ญ ที เกิ ด บริ ษ ัทจะนํา หุ ้น สามัญ ที$ เกิ ด จากการใช้สิท ธิ ซ(ื อ หุ ้นสามัญ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
SDC-W1 นี( เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง
จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ประเทศไทย
เหตุ ให้ ต้ องออกหุ้ นใหม่ เพื อ บริ ษทั จะดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ตามเงื$อนไขในการ
รองรั บการเปลียนแปลงการใช้ ปรับสิ ทธิ เมื$ อมี เหตุก ารณ์ ใดเหตุการณ์ห นึ$ งตามที$ ก าํ หนดไว้ในข้อกํา หนดสิ ทธิ และ
เงื$อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ$ งเป็ นเหตุการณ์ที$มีลกั ษณะตามที$กาํ หนด
สิ ทธิ
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที$ ทจ. 34/2551 เรื$ อ ง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที$จะซื( อหุ้นที$ออกใหม่
และหุ ้ นที$อ อกใหม่ เ พื$อ รองรั บใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ หรื อ เหตุ ก ารณ์ อื$ นใดในทํา นอง
เดียวกัน เช่น
(ก)

เมื$ อ มี ก ารเปลี$ ย นแปลงมู ล ค่ า ที$ ต ราไว้ของหุ ้ น ของบริ ษ ัท อัน เป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุน้
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(ข)

เมื$อบริ ษทั มีการเสนอขายหุ ้นที$ออกใหม่ในราคาตํ$า

(ค)

เมื$ อ บริ ษทั มี ก ารเสนอขายหุ ้ นกู้แ ปลงสภาพในราคาตํ$า หรื อ มี ก ารเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาตํ$า

(ง)

เมื$อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั(งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ ้นที$ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น

(จ)

เมื$อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ$งเกินกว่าอัตราที$ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ

(ฉ)

เมื$อมีกรณี อื$นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที$ทาํ ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ที$ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 จะได้รับเมื$อมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม

นายทะเบีย นของใบสํ าคัญ แสดง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูท้ ี$ได้รับการแต่งตั(งให้ทาํ
หน้าที$เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 แทน
สิ ทธิ SDC-W1
เงือนไขอืน ๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที$
บริ ห าร หรื อบุคคลที$ ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
บริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี(
1) พิจารณากําหนดหรื อเปลี$ ยนแปลงรายละเอียดและเงื$อนไขเกี$ ยวกับการออก
และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ$มทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1 ในคราวเดียวทั(งจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจองซื( อและ
ชําระเงิน อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคา
ใช้สิท ธิ ซ(ื อ หุ ้นสามัญ รวมถึ งวันกําหนดรายชื$ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นที$ มี สิ ทธิ ไ ด้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ$มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date)
2) ลงนามในแบบคํา ขออนุ ญ าต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่ าว ตลอดจน
เอกสารใดๆ ที$เกี$ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ$มทุน และการออก
และจัดสรรใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ$ งรวมถึ งการติ ดต่อและการยื$น
เอกสารต่อเจ้าหน้าที$หรื อตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที$เกี$ยวข้อง ตลอดจนการ
นํา หุ ้ น สามัญ เพิ$ ม ทุ น ของบริ ษัท และใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) ดํา เนิ น การใดๆ ที$ จ ํา เป็ นและเกี$ ย วข้อ งกับ การออกและจัด สรรหุ ้ นสามัญ
เพิ$มทุนเพื$อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น และ
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
4) แต่งตั(งและมอบหมายบุคคลอื$นที$มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้น
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ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control dilution) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)
และผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกํา ไร (Earnings per share dilution) สําหรับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ$ ม ทุ นตามสั ดส่ วนการถื อ หุ ้น (Rights Offering) ควบคู่ก ับใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที$จ ะซื( อ หุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั ในคราวเดียวกัน ปรากฏในข้อ 8 ของแบบรายงานการเพิ$มทุน (เอกสารแนบ 1 ของหนังสื อแจ้งมติ
คณะกรรมการ)
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