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ท่ี SIM 043/60 

  15 สิงหาคม 2560 

เร่ือง      แจง้มติคณะกรรมการในเร่ืองต่าง ๆ และก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 

เรียน              กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1.  สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (แกไ้ข) 

 2.  สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 1 (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ SIM-W1”) 

 3.  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (แกไ้ข) 

 บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ใคร่ขอเรียนแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 6/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  อนุมติัการเขา้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั กสท โทรคมนาคม 

จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) โดยมีสาระส าคญัคือ บริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากดั (ใชช่ื้อว่า      

“เอสไอเอสซี คอนซอร์เตยีม”) ซ่ึงต่างเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการพฒันาโครงข่าย และใหบ้ริการสนบัสนุนทั้งแก่กลุ่ม

ลูกคา้เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นผูน้ าดา้นเคร่ืองลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกลงรับจดัหา

และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใชเ้ทคโนโลยี 

TETRA เพ่ือใหบ้ริการแก่ กสท ตามแผนงานพฒันาโครงข่ายการใหบ้ริการ DTRS ท่ี เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะได้

มีการตกลงกนักบั กสท ต่อไป เพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS ของ กสท เพ่ือให้ กสท 

สามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ช้บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการใช้งานไดอ้ย่างเพียงพอ และเม่ือ เอสไอเอสซี        

คอนซอร์เตียม ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แลว้ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ก็จะให้บริการแก่ กสท ตามอตัรา

ค่าบริการท่ีตกลงกัน โดย กสท สามารถน าคล่ืนความถ่ีย่าน 800 MHz.  ท่ี  กสท ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาใชก้บัอุปกรณ์โครงข่าย DTRS 

เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป ซ่ึงการเขา้ท าสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจดงักล่าวเขา้ข่ายเป็น “รายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพย”์ ของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมี

นยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

(“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน”) โดยค านวณขนาดรายการสูงสุดไดป้ระมาณร้อยละ 33.4           

ตามเกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ในการน้ี บริษทัไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ ดงันั้น ขนาดรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพยจ์ านวนร้อยละ 33.4 ดงักล่าว จึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากบัหรือสูงกว่าร้อยละ 

15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป           

ซ่ึงทรัพยสิ์น และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจ

ในการลงนามในสญัญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ เอกสาร หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเน่ือง และมีอ านาจ

ในการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเน่ือง ในนามของบริษทั จนกว่าการเขา้ลงนามและการปฏิบติัตาม

สญัญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจจะแลว้เสร็จ หรือคณะกรรมการมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

 โปรดพิจารณารายละเอียดของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ีตามสารสนเทศเก่ียวกบั

การไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมเติมตามเอกสำรแนบ 1 
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 2.  เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”) จ านวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่    

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซ่ึงจะได้กล่าวไวใ้นข้อ 4) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่              

ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 เท่ากบั 0.90 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เหลือจากการค านวณตาม

อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

 

  นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หรือบุคคล           

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูก้  าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง

รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ไดทุ้กประการ

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) การจดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิ

และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 เป็นตน้ (ค) การใหข้อ้มูล ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง                

(ง) การน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 น้ีเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์   (จ) การแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ และให้มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั

เก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เพ่ือใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

  โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ตามเอกสำรแนบ 2  
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 3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ านวน  550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน   

990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และให้แกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  

  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามเอกสำรแนบ 3 

  ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 4.  เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี 

 4.1 จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท        

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญั

เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้อาจจอง

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรร

หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ กต่็อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น

ทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาหุน้ละ 0.50 บาท  

  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือ

เกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงัน้ี 
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  (1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

  (2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย        

โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ี      

ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้น

ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้  

   (ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ใหท้ าการจดัสรรให้แก่

ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่

ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะไดเ้ป็น

จ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง    

โดยจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้

ด าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

  การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อ

หุน้  ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค า

เสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการ
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ถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัไดไ้ม่

เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 

  อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้ าเนินการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

  ทั้งน้ี ก าหนดให้วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560  

  นอกจากน้ี เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ 

  2) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือ

หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการช าระราคา 

  3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด  ๆ             

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงาน     

ใด  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

  4) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ 
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 4.2 จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,100,062,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท       

เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน    

4 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

  นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง

ไดทุ้กประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามเอกสำรแนบ 3 

 5.  เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ดงัน้ี 

ช่ือใหม่ (ไทย) บริษทั สามารถ ดิจิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือใหม่ (องักฤษ)      Samart Digital Public Company Limited 

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 1.  เป็นดงัน้ี 

 ขอ้ 1.    ช่ือบริษทั                              “ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จ ากดั (มหาชน)” 

              และมีช่ือภาษาองักฤษวา่       Samart Digital Public Company Limited 

ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั นอกจากน้ีขอมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร

หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัทุกประการ 

รวมถึงใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 1. เร่ืองช่ือบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั 

และมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง  ๆท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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 6.  เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั  

  7.  อนุมติัใหก้ าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งวีนสั ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โดยมีวาระการประชุมดงัน้ี  

  วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

  วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 

เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือเสนอขายหุ้นใหม่เพ่ิมทุน

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

  วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

  วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั 
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  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1.  เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั 

  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1, 2 และ 45 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั 

  วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

 8.  อนุมติัให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี     

29 สิงหาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 รวมทั้ง

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก   

คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือ            

ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 (Record Date) วนัปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้น 

รวมทั้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 หากบริษทั

ประสบปัญหาในการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูล ซ่ึงท าใหก้ารจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ท่ีจะตอ้งท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดความล่าชา้ หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้มีความ

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวนัและเวลาดงักล่าวตามความเหมาะสม  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                    (นายประชา พทัธยากร) 
                                                       กรรมการ 

   บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766 
โทรสาร   : 02-502-6870 
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สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (แก้ไข) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 ของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้บริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั่น 

เซอร์วิส จ ากดั1 เขา้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) 

โดยมีสาระส าคญัคือ บริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จ ากดั (ต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “เอสไอเอสซี 

คอนซอร์เตียม”) ซ่ึงต่างเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการพฒันาโครงข่าย และให้บริการสนับสนุนทั้งแก่กลุ่มลูกคา้

เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นผูน้ าดา้นเคร่ืองลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกลงรับจดัหา

และติดตั้ งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้

เทคโนโลยี TETRA  (“โครงข่าย DTRS”) ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ท่ีเอสไอเอสซี         

คอนซอร์เตียม จะไดมี้การตกลงกนักบั กสท ต่อไป เพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS 

ของ กสท เพ่ือให ้กสท สามารถรองรับการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชง้านไดอ้ย่างเพียงพอ 

และเม่ือ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แลว้ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ก็จะให้บริการ 

(ทั้งบริการดา้นเทคนิคและบริการดา้นธุรกิจ) แก่ กสท ตามอตัราค่าบริการท่ีตกลงกนั โดย กสท สามารถน าคล่ืน

ความถ่ีย่าน 800 MHz. ท่ี กสท ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มาใชก้บัอุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 การตกลงเข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท เพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ดงักล่าว มีมูลค่าเงินลงทุนเบ้ืองตน้ประมาณ 2,368 ลา้นบาท 

โดยธุรกรรมการตกลงเขา้ร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั กสท น้ี เขา้ข่ายเป็น “ธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์” 

                                                           
1  บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จ ากดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่คนเดียวกนักบับริษทั (กล่าวคือ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)) 
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย

เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง      

การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”) ซ่ึงมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน

เท่ากับร้อยละ 33.4 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุดวนัท่ี            

30 มิถุนายน 2560 ท่ีไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ในการน้ี บริษทัไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ ดงันั้น ขนาดรายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยจ์ านวนร้อยละ 33.4 ดงักล่าว จึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากบัหรือสูงกว่าร้อย

ละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษทัจึงมีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั้งน้ี สารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์สาระส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  วนั เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษทัคาดว่าสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจกบั กสท จะมีการลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

(กล่าวคือ กสท และเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม) ภายในเดือนสิงหาคม 2560 และบริษทัจะเร่ิมลงทุนติดตั้ง

อุปกรณ์โครงข่าย DTRS ภายหลงัจากการลงนามในสัญญาและเร่ิมให้บริการภายใตส้ัญญาความร่วมมือ

พนัธมิตรทางธุรกิจไดภ้ายในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 

2)  คู่กรณีที่เกีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ผูใ้หบ้ริการ : บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ผูด้  าเนินการจดัหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย 

: บริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จ ากดั (ในนามของ     
“เอสไอเอสซี คอนซอร์เตยีม”) 

ความสมัพนัธ์กบับริษทั : กสท ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
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3) ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1) ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมจะเขา้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือขยายขีดความสามารถใน

การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กบั กสท โดยมีสาระส าคญัคือ เอสไอเอสซี 

คอนซอร์เตียม ตกลงรับจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS ตามแผนงานพฒันาโครงข่ายการใหบ้ริการ DTRS ท่ี 

เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะไดมี้การตกลงกนักบั กสท ต่อไป เพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย 

DTRS ของ กสท เพ่ือให ้กสท สามารถรองรับการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ 

และเม่ือ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แลว้ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ก็จะให้บริการ 

(ทั้งบริการดา้นเทคนิคและบริการดา้นธุรกิจ) แก่ กสท ตามอตัราค่าบริการท่ีตกลงกนั โดย กสท สามารถน าคล่ืนความถ่ี

ยา่น 800 MHz. ท่ี กสท ไดรั้บอนุญาตจาก กสทช. มาใชก้บัอุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 ทั้ งน้ี เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ตกลงร่วมกันพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS โดย กสท มีหน้าท่ี 

ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั้งบริหารจดัการโครงข่ายการให้บริการ DTRS ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ

การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีหนา้ท่ีจดัหา เสาโทรคมนาคมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ 

ระบบส่ือสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  และค่าใช้กระแสไฟฟ้า รวมทั้งการซ่อมแซม ดูแล และบ ารุงรักษา      

เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงักล่าว  

 กสท ตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการของบริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 

เป็นรายเดือน เบ้ืองตน้ในอตัรา 500 บาทต่อเคร่ืองต่อเดือน (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค านวณเฉพาะเคร่ืองท่ี

สามารถเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการโครงข่าย DTRS ไดแ้ลว้เท่านั้น) ตลอดระยะเวลาของสัญญาความร่วมมือ

พนัธมิตรธุรกิจ 
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 หน้าที่หลักของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมภายใต้สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถสรุปได้

ดงันี ้ 

1) ด าเนินการติดตั้ งอุปกรณ์ DTRS ตามข้อก าหนดทางเทคนิค (Specification) ตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัโดยด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ DTRS ภายในสถานีฐาน 

(Base Station) ขั้นต ่ า จ านวน 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้ งแต่วนัลงนามในสัญญาความร่วมมือ

พนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัตอ้งเสนอแผนการด าเนินงานให้ กสท ให้ความเห็นชอบก่อนเร่ิมการด าเนินการ 

และหากมีขอ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีเป็นสาระส าคญัเม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์ของการด าเนินการ  

ความคุม้ค่าของผลตอบแทนการลงทุน แผนการด าเนินการอาจปรับเปล่ียนตามความจ าเป็นไดโ้ดยการเห็นชอบของ

คู่สญัญาร่วมกนั 

2) บ ารุงรักษา และซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์ DTRS ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอตาม

มาตรฐาน และใหบ้ริการสนบัสนุนอ่ืน ๆ (เช่น การใหบ้ริการดา้นเทคนิคส าหรับอุปกรณ์ DTRS และการใหบ้ริการ

ดา้นธุรกิจ เช่น การใหบ้ริการดูแล และร่วมแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้) แก่ กสท 

โดยบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งลงทุนและจดัหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 

Radio System หรือ DTRS) จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั ตามแผนการด าเนินการดงักล่าว เพ่ือการใหบ้ริการโครงข่าย 

DTRS แก่ กสท ส่วนบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จ ากดั ท าหนา้ท่ีส ารวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

และให้บริการบ ารุงรักษาโครงข่าย DTRS ตลอดอายุสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 

316 ลา้นบาท  

หน้าที่หลกัของ กสท ภายใต้สัญญาความร่วมมือพนัธมติรทางธุรกจิ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั้ งบริหารจัดการโครงข่ายการให้บริการ DTRS ให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ

และระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) ขอใบอนุญาตตั้ งสถานี และขอใบอนุญาตให้ใช้ซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบ DTRS จาก

หน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมาย  

3) ควบคุมการใช้งานและบริหารคล่ืนความถ่ีย่าน 800 MHz ตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎ และ

ระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) จดัหาเสาโทรคมนาคมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ ระบบส่ือ

สัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  และค่าใชก้ระแสไฟฟ้า รวมทั้งการซ่อมแซม ดูแล และบ ารุงรักษา เสา

โทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยค่าใชจ่้ายของ กสท เองใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้อยู่เสมอ

ตามมาตรฐาน  

5) ให้บริการ DTRS พร้อมจดัท าสัญญาให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ออกใบแจง้ค่าบริการ รวมทั้ ง

ติดตามทวงถามหน้ีคา้งช าระจากผูใ้ช้บริการ และช าระค่าตอบแทนการใช้บริการให้แก่บริษทัตามสัญญาความ

ร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 โดยสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจมีก าหนดระยะเวลาตั้ งแต่ว ันท่ีท าสัญญาจนถึงวันท่ี                  

31 กรกฏาคม 2568 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากต่อมา กสท ไดรั้บการจดัสรรคล่ืนความถ่ีจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการให้บริการ DTRS กสท บริษัท และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั่น 

เซอร์วิส จ ากดั ตกลงใหส้ัญญาฉบบัน้ีมีผลต่อไปภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ จนกระทัง่ใบอนุญาตท่ี 

กสท ไดรั้บจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับการใหบ้ริการ DTRS ส้ินสุดลง 

3.2) ขนาดของรายการ 

ธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจเขา้ข่ายเป็น “รายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพย”์ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยบริษทัไดน้ ามูลค่ารวมของประมาณการเงิน

ลงทุนส าหรับโครงการลงทุนและติดตั้ งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 

System หรือ DTRS) จ านวนประมาณ 2,368 ลา้นบาท มาใชใ้นการค านวณขนาดรายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4  

ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทั
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ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดการค านวณ

ต่อไปน้ี  

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

 ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ีมิใช่เป็น

การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

 ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ีมิใช่เป็น

การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 =   มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    
  มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 =         2,368 x 100 
            7,082   

 = ประมาณร้อยละ 33.4  

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์ 

 ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ กสท ซ่ึง

เป็นคู่สญัญาตามสญัญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ในการน้ี บริษทัไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดงันั้น ขนาดรายการ

ไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ านวนร้อยละ 33.4 ดงักล่าว จึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 กล่าวคือมีขนาดรายการ

เท่ากบัหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผย

รายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้า
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หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

4) รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

บริษทัเป็นผูล้งทุนและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System 

หรือ DTRS) เพ่ือการให้บริการแก่ กสท ตามสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยกรรมสิทธ์ิใน

อุปกรณ์โครงข่าย DTRS ทั้งหลายจะตกเป็นของบริษทั โดยบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าบริการจากการใหบ้ริการ

อุปกรณ์โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสญัญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

5)  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและวธีิการช าระเงนิ 

บริษทัประมาณการวา่มูลค่าเบ้ืองตน้ของเงินลงทุนตามแผนการด าเนินการจะตกอยูท่ี่ประมาณ 2,368 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษทัจะทยอยลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System 

หรือ DTRS) โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ปี  

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนในโครงการน้ี ประกอบดว้ย  (1) ประมาณการเงินลงทุนของการจดัหาอุปกรณ์

โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) พร้อมอุปกรณ์และ

อะไหล่ (2) ประมาณการค่าส ารวจ ออกแบบ และค่าติดตั้งอุปกรณ์ (3) ประมาณการดอกเบ้ียเงินกูย้ืมซ่ึง

บริษัทกู้ยืมมาเพ่ือลงทุนจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 

System หรือ DTRS) รวมมูลค่าประมาณ 2,368 ลา้นบาท 

7)  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท ารายการ  

(ก) การเขา้ท าสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจกบั กสท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 8 ปี 

จะท าให้บริษทัมีรายได้ค่าบริการโครงข่าย DTRS อย่างต่อเน่ืองถึงปี 2568 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุด

สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ
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โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นรายเดือนตามจ านวน

ผูใ้ชบ้ริการ โดยประมาณการค่าบริการตลอดอายุโครงการทั้งส้ิน 5,925 ลา้นบาท และเม่ือครบ

ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากต่อมา กสท ไดรั้บการจดัสรรคล่ืนความถ่ีจากหน่วยงานราชการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการใหบ้ริการ DTRS กสท บริษทั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส 

จ ากัด ตกลงให้สัญญาฉบับน้ีมีผลต่อไปภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ จนกระทั่ง

ใบอนุญาตท่ี กสท ได้รับจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับการ

ใหบ้ริการ DTRS ส้ินสุดลง  

(ข) เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายไดใ้หแ้ก่บริษทั  

(ค) บริษทัมีโอกาสมีรายไดเ้พ่ิมจากการจ าหน่ายเคร่ืองลูกข่ายให้กบัผูใ้ชบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบ

ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)   

(ง) บริษทัมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมจากการเป็นผูใ้ห้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท ส าหรับการ

ใหบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นการ

ทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหแ้ก่บริษทั หรือกลุ่มบริษทัในอนาคต 

8)  แหล่งเงนิทุน 

ในเบ้ืองตน้ บริษทัคาดว่าเงินลงทุนตามแผนการด าเนินการตามสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจ    

จะมาจากแหล่งเงินทุนดงัน้ี 

- เงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน  

- เงินเพ่ิมทุนจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering)   
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9)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมติัโดยหลกัการ        

ให้บริษัทเข้าท าสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ กสท ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง          

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

และเห็นวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถื้อหุน้ 

ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การเขา้ท าสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจกบั กสท มีระยะเวลาของสญัญาประมาณ 8 ปี จะท า

ให้บริษทัมีรายไดค่้าบริการโครงข่าย DTRS อย่างต่อเน่ืองถึงปี 2568 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดสัญญา

ความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจกับ กสท โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการโครงข่าย 

DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นรายเดือนตามจ านวนผูใ้ชบ้ริการ  

โดยประมาณการค่าบริการตลอดอายุโครงการทั้ งส้ิน 5,925 ลา้นบาท และเม่ือครบก าหนด

ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากต่อมา กสท ไดรั้บการ

จดัสรรคล่ืนความถ่ีจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการให้บริการ DTRS กสท บริษทั 

และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด ตกลงให้สัญญาฉบับน้ีมีผลต่อไปภายใต้

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ จนกระทัง่ใบอนุญาตท่ี กสท ไดรั้บจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับการใหบ้ริการ DTRS ส้ินสุดลง 

(ข) เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายไดใ้หแ้ก่บริษทั  

(ค) บริษทัมีโอกาสมีรายไดเ้พ่ิมจากการจ าหน่ายเคร่ืองลูกข่ายให้กบัผูใ้ชบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบ

ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)   

(ง) บริษทัมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมจากการเป็นผูใ้ห้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท ส าหรับการ

ใหบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นการ

ทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหแ้ก่บริษทั หรือกลุ่มบริษทัในอนาคต 
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10)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัที่แตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัตามข้อ 9 

- ไม่มี – 
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สรุปรายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที่ 1  

1. รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ช่ือหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน) 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก

และเสนอขาย 

ไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย 

จ านวนหุ้นทีจ่ดัสรรไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,100,062,500 หุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน 8,800,500,000 หุน้ และไม่มีหุน้เหลือจากการ

ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 

วธีิการเสนอขาย / อตัราการจดัสรร จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เหลือจากการค านวณดงักล่าวให้ตดั

เศษท้ิงทั้งจ านวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ -0- บาท 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญับริษทัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการ

ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.90 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  
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ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง

หุน้ของบริษทั ณ ขณะนั้น 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 คร้ัง

แรกเม่ือครบก าหนด 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 

เม่ือครบระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิ SIM-W1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของ

ทุกส้ินเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคม 

ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 มีอายคุรบ 5 ปี

นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1  

หากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 คร้ังใดไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้

เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน

การใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้

ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในระหวา่ง 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน

แต่ละคร้ัง  

ส าหรับวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ซ่ึงประสงคจ์ะ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในระหวา่ง  

15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความ

จ านงในการใช้สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 แลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ

ดงักล่าวได ้ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์            

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเ่กดิจาก

การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 น้ี

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ

การเปลีย่นแปลงการใช้สิทธิ 

บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ

สิทธิ เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกนั เช่น 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้

หรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

(ค) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิในราคาต ่า  

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ  ท่ี

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดง

สิทธิ SIM-W1 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็น

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 แทน 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูก้  าหนดหรือแกไ้ข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้ทุกประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
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รายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) การจดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ SIM-W1 เป็นตน้ (ค) การให้ขอ้มูล ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ 

ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง (ง) การน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 น้ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (จ) การแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการ

จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เพื่อให้การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

 

2. ผลกระทบจากการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

เน่ืองจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 

(Rights Offering) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคราวเดียวกนั ดงันั้น การจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ SIM-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ทั้งน้ี บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมใช้

สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ และไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1  

อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งจ านวน หรือหากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน      

จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวดงัน้ี 
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กรณีท่ี 1 : หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้

ทั้งจ านวน  

 การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยท่ี 

 Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วน (Rights Offering) จ านวน 4,400,250,000 หุน้ 

Qw1 = จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

เท่ากบั 1,100,062,500 หน่วย 

ดงันั้น Control Dilution เท่ากบั =             4,400,250,000 +  1,100,062,500   
           4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

    =    55.6 % 

หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวน 

ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6 

กรณีท่ี 2 : หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน 

 การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยท่ี 

 Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วน (Rights Offering) จ านวน 4,400,250,000 หุน้ 

Qw1 = จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

เท่ากบั 1,100,062,500 หน่วย 

ดงันั้น Control Dilution เท่ากบั =               1,100,062,500    
           4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 
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    =    11.1% 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใด ไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมราย

ดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1 

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  

 สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยท่ี 

Po = ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา  15 วันท าการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 คือตั้งแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 – 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.00 บาท 

Pn = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ช าระแลว้) 

+ (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จ านวนหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + (ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิ SIM-W1 x จ านวนหุน้ท่ีมีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1))/ (จ านวนหุน้ช าระแลว้+ จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสัดส่วน + จ านวนหุ้นท่ีมีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิ SIM-W1) 

โดยท่ี  

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po) = 1.00 บาทต่อหุน้ 

 

จ านวนหุน้ช าระแลว้ = 4,400,250,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน = 0.50 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน = 4,400,250,000 หุน้ 
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ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 = 0.90 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีมีการจดัสรรไว ้ = 1,100,062,500 หุน้ 

รองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย (Pn)   

= (1.00 x 4,400,250,000) + (0.50 x 4,400,250,000) + (0.90 x 1,100,062,500) 
                  4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

=  0.77 บาท 

ดงันั้น Price Dilution เท่ากบั =    1.00 -0.77  
    1.00 

 =    23.0% 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคร้ังน้ี หากมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ SIM-W1 ในคร้ังน้ีทั้งจ านวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 23.0 

2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) 

 สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  = (EPSo – EPSn) / EPSo โดยท่ี 

EPSo  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสล่าสุด / จ านวนหุน้ช าระแลว้ 

โดยก าไร(ขาดทุน) สุทธิจะค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด

ของบ ริษัท   ตั้ งแ ต่ไตรมาส  3 ปี  2559 ถึ งไตรมาส  2 ปี  2560 ซ่ึ ง เ ท่ า กับ 

(1,299,410,002) บาท และจ านวนหุ้นช าระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 

4,400,250,000 หุน้ 

 =      (1,299,410,002)  
       4,400,250,000  

 = (0.30) บาทต่อหุน้ 
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EPSn = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จ านวนหุ้นช าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออก

  และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) + จ านวนหุน้สามญั

  เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 

โดยก าไร(ขาดทุน) สุทธิจะค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของ

บริษทั ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั (1,299,410,002) บาท 

และจ านวนหุ้นช าระแลว้ ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 4,400,250,000 หุ้น จ านวน

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 

Offering) เท่ากบั 4,400,250,000 หุ้น และจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 เท่ากบั 1,100,062,500 หุน้ 

 =                         (1,299,410,002)                              
     4,400,250,000 + 4,400,250,000 +1,100,062,500 

 = (0.13) บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น Earning Dilution เท่ากบั =  (0.30) –(0.13) 
                        (0.30) 

    =    55.6% 

 ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคร้ังน้ี หากมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 ในคร้ังน้ีทั้งจ านวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากบัร้อยละ 55.6  
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่ 15 สิงหาคม 2560 (แก้ไข) 

ขา้พเจา้ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 

6/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิม่ทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  พิจารณาอนุมติั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 990,056,250 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 0.10 บาท รวมทั้งส้ิน 550,031,250 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

 

5,500,312,500 0.10 550,031,250 

 
หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 550,031,250 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขายต่อ
หุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) 

ไม่เกิน
4,400,250,000    

 1 หุน้สามญั
เดิมต่อ 1 หุน้
สามญัใหม่ 

0.50 30 ตุลาคม –  
3 พฤศจิกายน 

2560 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้  
(ก) และ (ข)  

เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 1  

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SIM-W1”) 

ไม่เกิน 

1,100,062,500 

4 หุน้สามญั
เพ่ิมทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุน้จะ
ไดรั้บ

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
โดยไม่คิด

มูลค่า เม่ือได้
จองซ้ือและ
ไดรั้บการ
จดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุน
ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไข
ของบริษทั 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ (ค) 

รวม ไม่เกิน 
5,500,312,500 
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หมายเหตุ 

(ก) บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 

(ข) บริษทัอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 4,400,250,000 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น

อาจจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ได ้โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิม

ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทั ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมี

หุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ 

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กับผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม    

ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก

มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือ

เกินกวา่สิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก

มีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ

ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกิน

กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งน้ี จ  านวน

หุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 
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(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น 

โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะได้

เป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด

เศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและ

ช าระค่าจองซ้ือแล้ว ทั้งน้ี ให้ด  าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) น้ี 

จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะที่เพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 

Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน

การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  

อน่ึง หากยงัมีหุ ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

 (ค) บริษทัอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,100,062,500 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”) จ านวนไม่เกิน 

1,100,062,500 หน่วย ซ่ึงบริษทัจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 

เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น  

 2.2 การด าเนินการของบริษทักรณีทีมเีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน หรือจากการค านวณอตัราส่วนการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิงทั้งจ านวน 
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3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวีนสั   ชั้น 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั ่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

10210 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 

2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกีย่วข้องและเง่ือนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษทัจะยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขออนุมติัใหรั้บหุ้นเพ่ิมทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปใชใ้นกิจการดงัต่อไปน้ี  

1. ลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)               

ตามสญัญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  และเร่ืองอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว รวมถึงเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับโครงการ Digital 

Trunked Radio System เป็นจ านวนเงินประมาณ 600,000,000 – 800,000,000 บาท ซ่ึงคาดว่าจะ

ใชเ้วลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี 

2. เพ่ือรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจ านวนเงินประมาณ 550,000,000 – 750,000,000 บาท 

ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี 
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3. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เป็นจ านวนเงินประมาณ 

50,000,000 – 100,000,000 บาท  ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

4. ส่วนท่ีเหลือจะน าไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั  ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 

อยา่งไรกต็าม วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินทุนและจ านวนเงินท่ีจะใชใ้นโครงการต่าง ๆ ขา้งตน้อาจมีความ

ไม่แน่นอนและอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือจ านวนเงินท่ี

ไดรั้บหลงัจากการระดมทุนดงักล่าว 

ทั้งน้ี หากบริษทัมีความคืบหน้าท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษทั 

บริษทัจะด าเนินการแจง้ความคืบหน้าให้ทราบตามหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในล าดบัต่อไป 

6. ประโยชน์ที่บริษทัจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษทั และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการ

ด าเนินงานและการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

บริษทัด าเนินการเพ่ิมทุน เพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงิน ช าระหน้ี และน าไปใชส้ าหรับลงทุนเพ่ิมเติมของ

บริษทัและขยายต่อยอดไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบริษทั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีโอกาสใน

การเพ่ิมรายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงานในอนาคต และผูถื้อหุ้นมีโอกาสจะไดรั้บเงินปันผลจากการ

ด าเนินงานของบริษทั  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม

หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งความจ าเป็น

และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
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ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทันบัแต่ท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน

ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะไดรั้บเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น 

เม่ือบริษทัมีการประกาศจ่ายปันผล 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร

หุ้นเพิม่ทุน  

ผลกระทบ 

เน่ืองจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมจาก

การอนุมติัและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control dilution)  

เน่ืองจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 

(Rights Offering) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคราวเดียวกนั ดงันั้น การจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้แต่อย่างใด ทั้งน้ี บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุน้เดิมใช้

สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ และไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

SIM-W1  

อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น

ทั้งจ านวน หรือหากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน จะมี

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวดงัน้ี 
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กรณีท่ี 1 : หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้

ทั้งจ านวน  

 การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยท่ี 

 Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วน (Rights Offering) จ านวน 4,400,250,000 หุน้ 

Qw1 = จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

เท่ากบั 1,100,062,500 หน่วย 

ดงันั้น Control Dilution เท่ากบั =             4,400,250,000 +  1,100,062,500   
           4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

    =    55.6 % 

หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวน 

ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6 

กรณีท่ี 2 : หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน 

 การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยท่ี 

 Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 

 Qr = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วน (Rights Offering) จ านวน 4,400,250,000 หุน้ 

Qw1 = จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ SIM-W1 ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

เท่ากบั 1,100,062,500 หน่วย 
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ดงันั้น Control Dilution เท่ากบั =               1,100,062,500    
           4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

    =    11.1% 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใด ได้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้ งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิม       

รายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1 

(2) ผลกระทบดา้นราคา (Price dilution)  

สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยท่ี 

Po = ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา  15 วันท าการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 คือตั้งแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 – 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.00 บาท 

Pn = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ช าระแลว้) 

+ (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จ านวนหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ SIM-W1 x จ านวนหุ้นท่ีมีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ SIM-W1)) / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน + จ านวนหุน้ท่ีมีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิฯ SIM-W1) 

โดยท่ี  

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po) = 1.00 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้ช าระแลว้ = 4,400,250,000 หุน้ 
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ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน = 0.50 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน = 4,400,250,000 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 = 0.90 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีมีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1  

= 1,100,062,500 หุน้ 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย (Pn)  

= (1.00 x 4,400,250,000) + (0.50 x 4,400,250,000) + (0.90 x 1,100,062,500) 
                  4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

=  0.77 บาท 

ดงันั้น Price Dilution เท่ากบั =    1.00 -0.77  
    1.00 

 =    23.0% 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

คร้ังน้ี และมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ทั้งจ านวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นลดลง

ของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 23.0 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) = (EPSo-EPSn)/ EPSo โดยท่ี 

EPSo  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสล่าสุด / จ านวนหุน้ช าระแลว้ 

โดยก าไร(ขาดทุน) สุทธิจะค านวณจากก าไร(ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของ

บริษทั  ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั (1,299,410,002) 

บาท และจ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 
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 =      (1,299,410,002) 
       4,400,250,000  

 = (0.30) บาทต่อหุน้ 

EPSn = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จ านวนหุ้นช าระแลว้ + จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือออก

  และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO shares) + จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ  

  รองรับการใชสิ้ทธิฯ SIM-W1) 

โดยก าไร(ขาดทุน) สุทธิจะค านวณจาก ก าไร(ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด

ของบ ริษัท   ตั้ งแ ต่ไตรมาส  3 ปี  2559 ถึ งไตรมาส  2 ปี  2560 ซ่ึ ง เ ท่ ากับ 

(1,299,410,002) บาท และจ านวนหุ้นช าระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 

4,400,250,000 หุ้น จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิม (RO shares) เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น และจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิฯ SIM-W1 เท่ากบั 1,100,062,500 หุน้ 

 =                         (1,299,410,002)                              
     4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500 

 = (0.13) บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น Earning Dilution เท่ากบั =  (0.30) –(0.13) 
                (0.30) 

    =    55.6% 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

คร้ังน้ี และมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ทั้งจ านวนแลว้ ผลกระทบดา้นส่วนแบ่ง

ก าไร (ขาดทุน)  (Earnings Dilution) เท่ากบัร้อยละ 55.6 
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9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมมีตใิห้เพิม่ทุน/ จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2560 มีมติเร่ืองการเพ่ิมทุนและ

จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 
15 สิงหาคม 2560 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  

29 สิงหาคม 2560 

3. วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน  

30 สิงหาคม 2560 

4. วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 27 กนัยายน 2560 
5. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั กบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

6. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุน  

5 ตุลาคม 2560 

7. วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

6 ตุลาคม 2560 

8. ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ซ่ึง
ไดแ้ก่ 30 ตุลาคม – 3 
พฤศจิกายน 2560 

9. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัส้ินสุด
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือ

หุน้เพ่ิมทุน 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

   

 นายประชา พทัธยากร 
 กรรมการ 

     บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 
  


