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SIM 057/60                                                                               

27 กนัยายน 2560 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ประชุม
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองเป็นจ านวน 36 ราย และโดยการ
มอบฉนัทะจ านวน 104 ราย เป็นจ านวนรวม 140 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 3,611,691,692 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.0792 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้ งหมดของบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมได้
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั โดยท่ี
ประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,611,731,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

2.  อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ านวนไม่เกิน 
1,100,062,500 หน่วยเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 
0.90 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้ งจ านวน และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูก้  าหนด
หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ไดทุ้กประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 

 



 

 

เห็นดว้ย 3,611,985,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

3. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,025,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นใหม่เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

  

 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

4.   อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทั 
ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  

  

 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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5. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 
หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาหุ้นละ 0.50  บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 1,100,062,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาและก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติม 
และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ก าหนดให้วนัท่ี 5 
ตุลาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน 
(Record Date) และเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และให้รวบรวมรายช่ือ
ผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560  

  

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 
  

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

6.  อนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เป็นดงัน้ี 
ช่ือใหม่ (ไทย) บริษทั สามารถ ดิจิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือใหม่ (องักฤษ) Samart Digital Public Company Limited 
 

 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ SDC 
และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัทุกประการ 

 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

7.  อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 1. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทั 
ขอ้ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

8.  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1, 2 และ 45 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และ
อนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 31 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมของกฎหมายในปัจจุบนั และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขขอ้บังคบัของบริษัทท่ี       
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,612,083,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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9. ไม่มีวาระอ่ืนเสนอในท่ีประชุม 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                                                                       (นายประชา พทัธยากร) 
                                                                                                                  กรรมการ 
                 บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766 
โทรสาร   : 02-502-6870 


