ที่ SIM 043/60
15 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่ องต่าง ๆ และกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1.

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (แก้ไข)

2.

สรุ ปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (“ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ SIM-W1”)

3.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แก้ไข)

บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ใคร่ ขอเรี ยนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งมีสาระสาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.

อนุ มตั ิ การเข้าลงนามในสัญญาความร่ วมมื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม

จากัด (มหาชน) (“กสท”) โดยมีสาระสาคัญคื อ บริ ษทั และบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชั่น เซอร์ วิส จากัด (ใช้ชื่อว่า
“เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม”) ซึ่ งต่างเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาโครงข่าย และให้บริ การสนับสนุนทั้งแก่กลุ่ม
ลูกค้าเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็ นผูน้ าด้านเครื่ องลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกลงรับจัดหา
และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรื อ DTRS) โดยใช้เทคโนโลยี
TETRA เพื่อให้บริ การแก่ กสท ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริ การ DTRS ที่ เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม จะได้
มี การตกลงกันกับ กสท ต่ อไป เพื่ อขยายขี ดความสามารถในการให้บริ การโครงข่าย DTRS ของ กสท เพื่ อให้ กสท
สามารถรองรั บการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในพื้ นที่ ที่มีค วามต้องการใช้งานได้อย่างเพี ย งพอ และเมื่ อ เอสไอเอสซี
คอนซอร์ เตี ยม ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตี ยม ก็จะให้บริ การแก่ กสท ตามอัตรา
ค่ า บริ การที่ ต กลงกัน โดย กสท สามารถน าคลื่ น ความถี่ ย่ า น 800 MHz. ที่ กสท ได้รั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน
1

คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติมาใช้กบั อุปกรณ์โครงข่าย DTRS
เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การต่อไป ซึ่ งการเข้าทาสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิจดังกล่าวเข้าข่ายเป็ น “รายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์” ของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกำศรำยกำรได้ มำหรื อ จำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พ ย์ สิน ”) โดยค านวณขนาดรายการสู งสุ ด ได้ประมาณร้ อยละ 33.4
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้สูงสุ ดจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ในการนี้ บริ ษทั ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์จานวนร้อยละ 33.4 ดังกล่าว จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรื อสู งกว่าร้อยละ
15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ”) ทันที โดยมี สารสนเทศอย่า งน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ า ยไป
ซึ่ งทรัพย์สิน และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการลงนามในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจ เอกสาร หรื อข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรื อเกี่ยวเนื่อง และมีอานาจ
ในการดาเนิ นการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้อง หรื อเกี่ยวเนื่ อง ในนามของบริ ษทั จนกว่าการเข้าลงนามและการปฏิบตั ิ ตาม
สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจจะแล้วเสร็ จ หรื อคณะกรรมการมีมติเป็ นอย่างอื่น
โปรดพิจารณารายละเอียดของการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในครั้งนี้ ตามสารสนเทศเกี่ ยวกับ
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เพิ่มเติมตามเอกสำรแนบ 1
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2.

เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ

หุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1”) จานวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถื อ หุ ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอี ย ดซึ่ งจะได้ก ล่ า วไว้ใ นข้อ 4) ในอัต ราส่ ว น 4 หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่
ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 เท่ ากับ 0.90 บาทต่ อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เหลื อจากการคานวณตาม
อัตราส่ วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน
นอกจากนี้ ให้ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร หรื อบุ ค คล
ที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร เป็ นผูก้ าหนดหรื อแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรื อเกี่ยวเนื่ องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ได้ทุกประการ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) การจัดเตรี ยมข้อกาหนดสิ ทธิ
และเงื่ อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 เป็ นต้น (ค) การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษ ทั ศู นย์รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่ วยงาน หรื อบุ คคลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
(ง) การน าหุ ้น สามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 นี้ เข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผูร้ ับมอบอานาจช่ วง เป็ นต้น และให้มีอานาจดาเนิ นการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่ องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 สาเร็ จลุล่วงทุกประการ
โปรดพิจารณาสรุ ปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ตามเอกสำรแนบ 2
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3.

เห็ นชอบให้นาเสนอต่ อที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ เ พิ่ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ัท

จ านวน 550,031,250 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 440,025,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
990,056,250 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 5,500,312,500 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสำรแนบ 3
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารมี อานาจในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
4.

เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้

4.1

จัด สรรหุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวนไม่ เ กิ น 4,400,250,000 หุ ้น มู ลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท

เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน้ 1 หุน้ สามัญ
เดิมต่อ 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ ที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุ น้ นั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ อาจจอง
ซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกิ นกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรร
หุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วน
ทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรกาหนดราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในราคาหุ น้ ละ 0.50 บาท
ในการจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น (Rights
Offering) ในครั้งนี้ ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิ ดงั นี้
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(1)

ในกรณี ที่มีหุ้นเหลื อจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น

(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ น้ ที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ และชาระค่าจองซื้ อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
(2)

ในกรณี ที่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้

(Rights Offering) ในรอบแรกมี จานวนน้อยกว่าหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มจองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ ้นที่ เหลื อดังกล่าว
ให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก)

จัด สรรตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น เดิ ม ของผู ท้ ี่ จ องซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะราย

โดยนาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิ มของผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ ้นที่ เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุ ้นที่
ผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ ให้ปัดเศษของหุ น้ นั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหุ ้น
ที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซื้ อและชาระค่าจองซื้ อแล้ว
(ข)

ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทาการจัดสรรให้แก่

ผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่
ละรายนั้น โดยนาสัดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ มของผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ ้นที่ เหลื อจะได้เป็ น
จานวนหุ ้นที่ ผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ ง
โดยจานวนหุ ้นที่ จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิ นจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละรายจองซื้ อและชาระค่ าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ ้นที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาให้ผูถ้ ือ
หุ น้ ที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกิ นกว่าสิ ทธิ รายใดถือหุ ้นของบริ ษทั ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคา
เสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ (Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการ
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ถือหุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
อนึ่ง หากยังมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนิ นการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่ วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง
ทั้งนี้ กาหนดให้วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิ ม

ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
2)

กาหนดหรื อเปลี่ ยนแปลง การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นในคราวเดี ยวทั้งจานวน หรื อ

หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชาระราคา
3)

ลงนามในแบบค าขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่ าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ

ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ งรวมถึงการติ ดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรื อตัวแทนของหน่วยงาน
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
4)

ดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
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4.2

จัด สรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวนไม่ เ กิ น 1,100,062,500 หุ ้น มู ลค่ า ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน
4 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสำรแนบ 3
5.
เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั และเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ดังนี้
ชื่อใหม่ (ไทย)

บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ (อังกฤษ)

Samart Digital Public Company Limited

แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1. เป็ นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

“ บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จากัด (มหาชน)”
Samart Digital Public Company Limited

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคตของบริ ษทั นอกจากนี้ ขอมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร มีอานาจในการดาเนิ นการเรื่ องอื่ นใด ที่ เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ทุ กประการ
รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1. เรื่ องชื่อบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั
และมี อ านาจในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี อ านาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
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6.

เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั
7.

อนุมตั ิให้กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวีนสั ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี่ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มตั ิ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering)

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั เพื่ อเสนอขายหุ ้นใหม่เพิ่ มทุน
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพื่ อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพื่ อรองรั บการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุ มตั ิ การเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษทั รวมถึ งเรื่ องอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั
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วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ข้อ 1. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1, 2 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั

วาระที่ 9
8.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุ มตั ิ ให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่

29 สิ งหาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิ งหาคม 2560 รวมทั้ง
มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่ อ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) วันปิ ดสมุดทะเบี ยนและพักการโอนหุ ้น
รวมทั้งแก้ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงวัน เวลา และสถานที่ สาหรั บการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 หากบริ ษ ทั
ประสบปัญหาในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้อมูล ซึ่ งทาให้การจัดเตรี ยมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ น้
ที่ จะต้องทาภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง เกิ ดความล่าช้า หรื อเกิ ดเหตุการณ์ที่ทาให้มีค วาม
จาเป็ นต้องแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766
โทรสาร : 02-502-6870

(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ
บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
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สารสนเทศเกีย่ วกับการได้ มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (แก้ ไข)
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 ของบริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั และบริ ษ ทั สามารถคอมมิ วนิ เคชั่น
เซอร์ วิส จากัด1 เข้าลงนามในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิ จเพื่อขยายขี ดความสามารถในการให้บริ การวิทยุ
คมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท”)
โดยมีสาระสาคัญคื อ บริ ษทั และบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส จากัด (ต่อไปนี้ รวมเรี ยกว่า “เอสไอเอสซี
คอนซอร์ เตียม”) ซึ่ งต่างเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาโครงข่าย และให้บริ การสนับสนุ นทั้งแก่กลุ่มลูกค้า
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานราชการ รวมทั้งเป็ นผูน้ าด้านเครื่ องลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกลงรับจัดหา
และติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยวิ ท ยุ ค มนาคมระบบดิ จิ ต อล (Digital Trunked Radio System หรื อ DTRS) โดยใช้
เทคโนโลยี TETRA (“โครงข่ าย DTRS”) ตามแผนงานพัฒ นาโครงข่ ายการให้ บ ริ ก าร DTRS ที่ เอสไอเอสซี
คอนซอร์ เตี ยม จะได้มีการตกลงกันกับ กสท ต่อไป เพื่อขยายขี ดความสามารถในการให้บริ การโครงข่าย DTRS
ของ กสท เพื่อให้ กสท สามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ
และเมื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตี ยม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตี ยม ก็จะให้บริ การ
(ทั้งบริ การด้านเทคนิ คและบริ การด้านธุ รกิ จ) แก่ กสท ตามอัตราค่าบริ การที่ ตกลงกัน โดย กสท สามารถนาคลื่น
ความถี่ย่าน 800 MHz. ที่ กสท ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มาใช้กบั อุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การต่อไป
การตกลงเข้าร่ วมมื อเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับ กสท เพื่ อขยายขี ดความสามารถในการให้ บริ การวิทยุ
คมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) ดังกล่าว มี มูลค่ าเงิ นลงทุ นเบื้ องต้นประมาณ 2,368 ล้านบาท
โดยธุ รกรรมการตกลงเข้าร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจกับ กสท นี้ เข้าข่ายเป็ น “ธุ รกรรมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์”

1

บริ ษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จากัด มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่คนเดียวกันกับบริ ษทั (กล่าวคือ บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน))
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์ สิน ”) ซึ่ งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เท่ ากับ ร้ อ ยละ 33.4 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่ ค านวณขนาดรายการได้สู งสุ ด จากงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท สิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ในการนี้ บริ ษทั ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์จานวนร้อยละ 33.4 ดังกล่าว จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรื อสู งกว่าร้อย
ละ 15 แต่ ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งมี หน้าที่ ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่ อตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที โดยมี สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์มีสาระสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1)

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษ ทั คาดว่าสัญญาความร่ วมมื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับ กสท จะมี การลงนามโดยคู่ สัญ ญาทั้งสองฝ่ าย
(กล่าวคือ กสท และเอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม) ภายในเดือนสิ งหาคม 2560 และบริ ษทั จะเริ่ มลงทุนติดตั้ง
อุปกรณ์โครงข่าย DTRS ภายหลังจากการลงนามในสัญญาและเริ่ มให้บริ การภายใต้สัญญาความร่ วมมือ
พันธมิตรทางธุรกิจได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

2)

คู่กรณีที่เกีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษทั
ผูใ้ ห้บริ การ

: บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

ผูด้ าเนินการจัดหาและ : บริ ษทั และบริ ษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วิส จากัด (ในนามของ
ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย
“เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม”)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : กสท ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
2

เอกสารแนบ 1

3)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียมจะเข้าลงนามในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิ จเพื่อขยายขี ดความสามารถใน

การให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) กับ กสท โดยมีสาระสาคัญคื อ เอสไอเอสซี
คอนซอร์ เตี ยม ตกลงรับจัดหาและติ ดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริ การ DTRS ที่
เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตี ยม จะได้มีการตกลงกันกับ กสท ต่อไป เพื่ อขยายขี ดความสามารถในการให้บริ การโครงข่ าย
DTRS ของ กสท เพื่อให้ กสท สามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ
และเมื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียม ก็จะให้บริ การ
(ทั้งบริ การด้านเทคนิ คและบริ การด้านธุ รกิ จ) แก่ กสท ตามอัตราค่าบริ การที่ ตกลงกัน โดย กสท สามารถนาคลื่นความถี่
ย่าน 800 MHz. ที่ กสท ได้รับอนุญาตจาก กสทช. มาใช้กบั อุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การต่อไป
ทั้งนี้ เอสไอเอสซี คอนซอร์ เตี ยม ตกลงร่ วมกันพัฒ นาโครงข่ ายการให้ บริ การ DTRS โดย กสท มี หน้าที่
ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั้งบริ หารจัดการโครงข่ายการให้บริ การ DTRS ให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับ
การใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และมีหน้าที่ จดั หา เสาโทรคมนาคมตามรายละเอี ยดที่ กาหนดในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิ จ
ระบบสื่ อสัญญาณ ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ และค่ าใช้กระแสไฟฟ้ า รวมทั้งการซ่ อมแซม ดูแล และบารุ งรักษา
เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงั กล่าว
กสท ตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้บริ การของบริ ษทั และบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส จากัด
เป็ นรายเดื อน เบื้ องต้นในอัตรา 500 บาทต่อเครื่ องต่ อเดื อน (ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม และคานวณเฉพาะเครื่ องที่
สามารถเก็บค่ าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การโครงข่ าย DTRS ได้แล้วเท่ านั้น) ตลอดระยะเวลาของสัญญาความร่ วมมื อ
พันธมิตรธุรกิจ
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หน้ าที่หลักของเอสไอเอสซี คอนซอร์ เตียมภายใต้ สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1)

ด าเนิ น การติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ DTRS ตามข้อ กาหนดทางเทคนิ ค (Specification) ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใน

สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยดาเนิ นการติดตั้งอุปกรณ์ DTRS ภายในสถานี ฐาน
(Base Station) ขั้น ต่ า จานวน 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ ตั้งแต่ วนั ลงนามในสั ญ ญาความร่ ว มมื อ
พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องเสนอแผนการดาเนิ นงานให้ กสท ให้ความเห็ นชอบก่อนเริ่ มการดาเนิ นการ
และหากมีขอ้ เท็จจริ งเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็ นสาระสาคัญเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของการดาเนิ นการ
ความคุม้ ค่าของผลตอบแทนการลงทุน แผนการดาเนินการอาจปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ นได้โดยการเห็นชอบของ
คู่สญ
ั ญาร่ วมกัน
2)

บารุ งรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ DTRS ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอตาม

มาตรฐาน และให้บริ การสนับสนุนอื่น ๆ (เช่น การให้บริ การด้านเทคนิ คสาหรับอุปกรณ์ DTRS และการให้บริ การ
ด้านธุรกิจ เช่น การให้บริ การดูแล และร่ วมแก้ไขปัญหาให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น) แก่ กสท
โดยบริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งลงทุ นและจัดหาอุปกรณ์ โครงข่ ายวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked
Radio System หรื อ DTRS) จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ตามแผนการดาเนิ นการดังกล่าว เพื่อการให้บริ การโครงข่าย
DTRS แก่ กสท ส่ วนบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส จากัด ทาหน้าที่สารวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
และให้บริ การบารุ งรักษาโครงข่าย DTRS ตลอดอายุสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิ จ ซึ่ งมีมูลค่าประมาณ
316 ล้านบาท
หน้ าที่หลักของ กสท ภายใต้ สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี้
1)

ออกแบบ วางแผน ควบคุ ม ดู แล รวมทั้งบริ ห ารจัด การโครงข่ ายการให้ บ ริ ก าร DTRS ให้ มี

ประสิ ทธิ ภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
และระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2)

ขอใบอนุ ญ าตตั้ง สถานี และขอใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ซ่ ึ งเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมระบบ DTRS จาก

หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย
3)

ควบคุ ม การใช้งานและบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ย่าน 800 MHz ตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎ และ

ระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)

จัดหาเสาโทรคมนาคมตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจ ระบบสื่ อ

สัญญาณ ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ และค่าใช้กระแสไฟฟ้ า รวมทั้งการซ่ อมแซม ดูแล และบารุ งรักษา เสา
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงั กล่าวข้างต้น ด้วยค่าใช้จ่ายของ กสท เองให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตามมาตรฐาน
5)

ให้บ ริ ก าร DTRS พร้ อ มจัด ท าสัญ ญาให้บ ริ การแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การ ออกใบแจ้งค่ าบริ การ รวมทั้ง

ติ ดตามทวงถามหนี้ คา้ งช าระจากผูใ้ ช้บริ การ และชาระค่ าตอบแทนการใช้บริ การให้แก่ บริ ษทั ตามสัญญาความ
ร่ วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยสั ญ ญาความร่ ว มมื อ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ มี ก าหนดระยะเวลาตั้ ง แต่ ว ัน ที่ ท าสั ญ ญาจนถึ ง วัน ที่
31 กรกฏาคม 2568 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่อมา กสท ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จาก
หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อใช้ในการให้บ ริ การ DTRS กสท บริ ษ ัท และบริ ษ ทั สามารถคอมมิ วนิ เคชั่น
เซอร์วิส จากัด ตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลต่อไปภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเดิมทุกประการ จนกระทัง่ ใบอนุญาตที่
กสท ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริ การ DTRS สิ้ นสุ ดลง
3.2)

ขนาดของรายการ
ธุรกรรมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจเข้าข่ายเป็ น “รายการได้มาซึ่ ง

สิ นทรัพย์” ตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้นามูลค่ารวมของประมาณการเงิน
ลงทุ น ส าหรั บ โครงการลงทุ น และติ ด ตั้งอุป กรณ์ โ ครงข่ ายวิท ยุค มนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio
System หรื อ DTRS) จานวนประมาณ 2,368 ล้านบาท มาใช้ในการคานวณขนาดรายการ หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 33.4
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้สูงสุ ดจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั
5
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สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 ที่ ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดการคานวณ
ต่อไปนี้
(ก)

เกณฑ์ มูลค่ าสิ นทรัพย์ ที่มตี วั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่ องจากรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในครั้งนี้ มิใช่ เป็ น
การได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่น

(ข)

เกณฑ์ กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่ องจากรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในครั้งนี้ มิใช่ เป็ น
การได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่น

(ค)

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
=

(ง)

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

=

2,368 x 100
7,082

=

ประมาณร้อยละ 33.4

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่ าสิ นทรัพย์
ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ กสท ซึ่ ง
เป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ

ในการนี้ บริ ษทั ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ในช่ วงระยะเวลา 6 เดื อนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพ ย์จานวนร้ อยละ 33.4 ดังกล่าว จึ งจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 กล่ าวคื อมี ขนาดรายการ
เท่ากับหรื อสู งกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มา
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หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่ เปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4)

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มา
บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System
หรื อ DTRS) เพื่ อการให้บริ การแก่ กสท ตามสัญญาความร่ วมมื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ โดยกรรมสิ ทธิ์ ใน
อุปกรณ์โครงข่าย DTRS ทั้งหลายจะตกเป็ นของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าบริ การจากการให้บริ การ
อุปกรณ์โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ

5)

มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทนและวิธีการชาระเงิน
บริ ษทั ประมาณการว่ามูลค่าเบื้องต้นของเงินลงทุนตามแผนการดาเนินการจะตกอยูท่ ี่ประมาณ 2,368 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั จะทยอยลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System
หรื อ DTRS) โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี

6)

มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มา และเกณฑ์ ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการนี้ ประกอบด้วย (1) ประมาณการเงินลงทุนของการจัดหาอุปกรณ์
โครงข่ ายวิทยุค มนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System หรื อ DTRS) พร้ อมอุปกรณ์ และ
อะไหล่ (2) ประมาณการค่าสารวจ ออกแบบ และค่าติ ดตั้งอุปกรณ์ (3) ประมาณการดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมซึ่ ง
บริ ษ ัท กู้ยื ม มาเพื่ อ ลงทุ น จัด หาอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยวิท ยุค มนาคมระบบดิ จิ ต อล (Digital Trunked Radio
System หรื อ DTRS) รวมมูลค่าประมาณ 2,368 ล้านบาท

7)

ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการเข้ าทารายการ
(ก)

การเข้าทาสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจกับ กสท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 8 ปี
จะทาให้บ ริ ษทั มี ร ายได้ค่ าบริ การโครงข่ าย DTRS อย่างต่ อเนื่ องถึ งปี 2568 ซึ่ งเป็ นวัน สิ้ น สุ ด
สั ญ ญาความร่ วมมื อ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กับ กสท โดยได้รั บ ค่ าตอบแทนจากการให้บ ริ ก าร
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โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจเป็ นรายเดือนตามจานวน
ผูใ้ ช้บริ การ โดยประมาณการค่าบริ การตลอดอายุโครงการทั้งสิ้ น 5,925 ล้านบาท และเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่อมา กสท ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริ การ DTRS กสท บริ ษทั และบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิส
จากัด ตกลงให้สัญญาฉบับนี้ มี ผลต่ อไปภายใต้ข ้อตกลงและเงื่ อนไขเดิ มทุ กประการ จนกระทั่ง
ใบอนุ ญ าตที่ กสท ได้รั บจากหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้ ใช้คลื่ นความถี่ ส าหรั บการ
ให้บริ การ DTRS สิ้ นสุ ดลง
(ข)

เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่บริ ษทั

(ค)

บริ ษทั มีโอกาสมี รายได้เพิ่มจากการจาหน่ ายเครื่ องลูกข่ายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)

(ง)

บริ ษ ทั มี โอกาสมี รายได้เพิ่ มจากการเป็ นผูใ้ ห้บริ การเสมื อน (MVNO) ของ กสท ส าหรั บการ
ให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นการ
ทัว่ ไป ซึ่ งจะเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต

8)

แหล่ งเงินทุน
ในเบื้ องต้น บริ ษทั คาดว่าเงิ นลงทุ นตามแผนการดาเนิ นการตามสัญญาความร่ วมมื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ
จะมาจากแหล่งเงินทุนดังนี้
-

เงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน

-

เงิ นเพิ่มทุ นจากการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นเพื่ อเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
การถือหุน้ (Rights Offering)
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9)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 6/2560 เมื่ อวัน ที่ 15 สิ งหาคม 2560 ได้มี มติ อนุ มตั ิ โ ดยหลักการ
ให้ บ ริ ษ ัท เข้า ท าสั ญ ญาความร่ วมมื อ พัน ธมิ ต รธุ ร กิ จ กับ กสท ตลอดจนด าเนิ น การต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของการเข้าทารายการดังกล่าว
และเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก)

การเข้าทาสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ กสท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 8 ปี จะทา
ให้บริ ษทั มี รายได้ค่าบริ การโครงข่ าย DTRS อย่างต่ อเนื่ องถึ งปี 2568 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นสุ ดสัญญา
ความร่ วมมื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับ กสท โดยได้รับค่ าตอบแทนจากการให้บ ริ การโครงข่ าย
DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจเป็ นรายเดือนตามจานวนผูใ้ ช้บริ การ
โดยประมาณการค่ าบริ ก ารตลอดอายุโ ครงการทั้งสิ้ น 5,925 ล้า นบาท และเมื่ อ ครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และเมื่ อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่ อมา กสท ได้รับการ
จัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริ การ DTRS กสท บริ ษทั
และบริ ษ ทั สามารถคอมมิ วนิ เคชั่น เซอร์ วิส จากัด ตกลงให้สัญ ญาฉบับ นี้ มี ผ ลต่ อไปภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมทุกประการ จนกระทัง่ ใบอนุญาตที่ กสท ได้รับจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริ การ DTRS สิ้ นสุ ดลง

(ข)

เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่บริ ษทั

(ค)

บริ ษทั มีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจาหน่ ายเครื่ องลูกข่ายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)

(ง)

บริ ษ ทั มี โอกาสมี รายได้เพิ่ มจากการเป็ นผูใ้ ห้บริ การเสมื อน (MVNO) ของ กสท ส าหรั บการ
ให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นการ
ทัว่ ไป ซึ่ งจะเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต
9
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10)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริษทั ที่แตกต่ างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้ อ 9
- ไม่มี –
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สรุ ปรายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษทั รุ่ นที่ 1
1. รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ชื่ อหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขาย

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอี่ อก

ไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย

และเสนอขาย
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรไว้ เพื่อรองรับ

ไม่เกิน 1,100,062,500 หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ของ

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวน 8,800,500,000 หุน้ และไม่มีหุน้ เหลือจากการ
ออกและเสนอขายในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 1 หน่วย
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตดั
เศษทิ้งทั้งจานวน
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญบริ ษทั ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

0.90 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
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ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
หุน้ ของบริ ษทั ณ ขณะนั้น
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ครั้ง
แรกเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1
เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIM-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ได้ในวันทาการสุดท้ายของ
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 มีอายุครบ 5 ปี
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1
หากวันกาหนดการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ครั้งใดไม่ตรงกับวันทาการ ให้
เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงใน

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้ง

การใช้ สิทธิ

ความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญในระหว่าง 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง
สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ซึ่ งประสงค์จะ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญในระหว่าง
15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความ เมื่ อผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตาม
จานงในการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษ ัท จะยื่ น ค าขอเพื่ อ น าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ SIM-W1 เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
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ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจาก

บริ ษทั จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 นี้

การใช้ สิทธิแปลงสภาพ

เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับ บริ ษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
การเปลีย่ นแปลงการใช้ สิทธิ

สิ ทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้
หรื อแบ่งแยกหุน้

(ข)

เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า

(ค)

เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าหรื อมีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิในราคาต่า

(ง)

เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้

(จ)

เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ

(ฉ)

เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ด้อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็ น

สิทธิ SIM-W1

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 แทน

เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูก้ าหนดหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่ อนไขของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง โดย
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รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) การจัดเตรี ยมข้อกาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ SIM-W1 เป็ นต้น (ค) การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ
ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ ว ยงาน หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง (ง) การนาหุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
SIM-W1 นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผูร้ ับมอบอานาจช่วง เป็ นต้น
และให้มีอานาจดาเนิ นการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 สาเร็ จลุล่วงทุกประการ

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
2.1

ด้ านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้นและสิ ทธิออกเสี ยง (Control Dilution)
เนื่ องจากบริ ษทั มี มติ ให้อ อกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัด ส่ ว น
(Rights Offering) ควบคู่ กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ในคราวเดี ยวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1

อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ทั้งจานวน หรื อหากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มรายใดได้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่ บุคคลอื่ นทั้งจานวน
จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าวดังนี้
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กรณี ที่ 1 : หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
ทั้งจานวน
การคานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที่
Qo

=

จานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จานวนหุ ้นใหม่ ที่เ พิ่ มขึ้ นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วน (Rights Offering) จานวน 4,400,250,000 หุน้

Qw1

=

จานวนหุ ้นที่ ออกใหม่เ พื่ อรองรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ที่ เสนอขายในครั้ งนี้
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ

=

4,400,250,000 + 1,100,062,500
4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500

=

55.6 %

หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ทั้งจานวน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6
กรณี ที่ 2 : หากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายใดได้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจานวน
การคานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที่
Qo

=

จานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จานวนหุ ้นใหม่ ที่ เ พิ่ มขึ้ นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วน (Rights Offering) จานวน 4,400,250,000 หุน้

Qw1

=

จานวนหุ ้นที่ ออกใหม่เ พื่ อรองรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ที่ เสนอขายในครั้ งนี้
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ

=

1,100,062,500
4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500
5
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=

11.1%

หากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มรายใด ได้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจานวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มราย
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1
2.2

ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สู ตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยที่
Po

=

ราคาซื้ อ ขายถัว เฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนัก ของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งระยะเวลา 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 คื อตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2560 –
วันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเท่ากับ 1.00 บาท

Pn

=

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุ น้ ชาระแล้ว)
+ (ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน x จานวนหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน) + (ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIM-W1 x จานวนหุน้ ที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1))/ (จานวนหุ น้ ชาระแล้ว+ จานวนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
เดิ มตามสัดส่ วน + จานวนหุ ้นที่ มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIM-W1)

โดยที่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po)

= 1.00 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ ชาระแล้ว

= 4,400,250,000 หุน้

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน = 0.50 บาทต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน = 4,400,250,000 หุน้
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ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1

= 0.90 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ ที่มีการจัดสรรไว้

= 1,100,062,500 หุน้

รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (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
ดังนั้น Price Dilution เท่ากับ

=

=

1.00 -0.77
1.00
23.0%

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ท้ งั จานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.0
2.3

ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution)
สู ตรการคานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) = (EPSo – EPSn) / EPSo โดยที่
EPSo

= กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั 4 ไตรมาสล่าสุ ด / จานวนหุน้ ชาระแล้ว
โดยกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ด
ของบริ ษั ท ตั้ งแต่ ไ ตรมาส 3 ปี 2559 ถึ ง ไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่ งเท่ า กั บ
(1,299,410,002) บาท และจ านวนหุ ้ น ช าระแล้ว ณ 15 สิ ง หาคม 2560 เท่ า กั บ
4,400,250,000 หุน้
=

(1,299,410,002)

4,400,250,000
= (0.30) บาทต่อหุน้
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EPSn

= กาไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ / (จานวนหุ ้นชาระแล้ว + จานวนหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นซึ่ งออก
และเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน (Rights Offering) + จานวนหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1
โดยกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ดของ
บริ ษทั ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่ งเท่ากับ (1,299,410,002) บาท
และจานวนหุ ้นชาระแล้ว ณ 15 สิ งหาคม 2560 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ ้น จานวน
หุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นซึ่ งออกและเสนอขายให้แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้นเดิ ม ตามสัด ส่ ว น (Rights
Offering) เท่ากับ 4,400,250,000 หุ ้น และจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 เท่ากับ 1,100,062,500 หุน้
=

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

= (0.13) บาทต่อหุน้
ดังนั้น Earning Dilution เท่ากับ

=

=

(0.30) –(0.13)
(0.30)
55.6%

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 ในครั้งนี้ท้ งั จานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 55.6
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(F53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 สิ งหาคม 2560 (แก้ ไข)
ข้า พเจ้า บริ ษ ทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ขอรายงานมติ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้งที่
6/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิ งหาคม 2560 เวลา 10.30 น. เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 990,056,250 บาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้ น 550,031,250 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิม่ ทุน

มูลค่ าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่ อหุ้น)

(บาท)

5,500,312,500

0.10

550,031,250

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน หุน้ สามัญ
การใช้เงินทุน

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

จานวนหุ้น
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุ น้ สามัญ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 5,500,312,500 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 550,031,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1

รายละเอียดการจัดสรร
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขายต่ อ
หุ้น (บาท)

ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ไม่เกิน
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ 4,400,250,000
(Rights Offering)

1 หุน้ สามัญ
เดิมต่อ 1 หุน้
สามัญใหม่

0.50

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ไม่เกิน
ตามใบส าคั ญ แสดง 1,100,062,500
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1

4 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

ผูถ้ ือหุน้ จะ
ได้รับ
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
โดยไม่คิด
มูลค่า เมื่อได้
จองซื้ อและ
ได้รับการ
จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน
ตามข้อกาหนด
และเงื่อนไข
ของบริ ษทั

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1”)

รวม

ไม่ เกิน
5,500,312,500

2

วัน เวลา จองซื้ อ
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
30 ตุลาคม – โปรดพิจารณา
3 พฤศจิกายน
หมายเหตุขอ้
2560
(ก) และ (ข)
-

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ (ค)

เอกสารแนบ 3

หมายเหตุ
(ก)

บริ ษทั กาหนดให้วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

(ข)

บริ ษทั อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 4,400,250,000 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยมีราคาเสนอขายหุ ้น ละ 0.50 บาท ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้น
อาจจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ที่ได้จองซื้อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณี ที่มี
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม
ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิดงั นี้
(1)

ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
มีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุ ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิและชาระค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ

(2)

ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
มีจานวนน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก)

จัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย โดยนาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม
ของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ ้นที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุ ้นที่ผทู ้ ี่จองซื้ อ เกิ น
กว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวน
หุน้ ที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
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(ข)

ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั้น
โดยนาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ ้นที่เหลือจะได้
เป็ นจานวนหุ ้นที่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นให้ปัด
เศษของหุ ้นนั้นทิ้ง โดยจานวนหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและ
ชาระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ ผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี้
จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใดจะต้องไม่ทาให้ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เกิ น กว่าสิ ท ธิ ร ายใดถือ หุ ้น ของบริ ษทั ในลักษณะที่เพิ่มขึ้ น จนถึง หรื อ ข้ามจุด ที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ หลักทรั พย์ (Tender
Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งปัจจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
อนึ่ ง หากยัง มีหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุน เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ ้น เดิม ของบริ ษ ทั ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ ้น (Rights
Offering) และการจัด สรรให้แ ก่ ผูถ้ ือ หุ ้น ที่จ องซื้ อ เกิน กว่า สิ ท ธิ (Oversubscription) ให้ดาเนิ น การลดทุน จดทะเบียน
ของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง
(ค)

บริ ษทั อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,100,062,500 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรั บการใช้
สิ ท ธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อ หุ ้น สามัญของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1”) จานวนไม่เกิ น
1,100,062,500 หน่ วย ซึ่ งบริ ษทั จัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ ้น เดิม ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ ้น (Right Offering) ในอัต ราส่ ว น 4 หุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ใหม่ต่อ
ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ SIM-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูล ค่า และมีราคาใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น ตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ SIM-W1
เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ ้น

2.2

การดาเนินการของบริษทั กรณีทีมเี ศษของหุ้น

ในกรณี ที่มีเ ศษของหุ ้นจากการจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น หรื อจากการค านวณอัต ราส่ ว นการจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิ้งทั้งจานวน
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3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนสั ชั้น 3
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั ่น เลขที ่ 99 ถนนวิภ าวดี รั ง สิ ต หลัก สี ่ ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ
10210 โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) ในวันที่ 29 สิ งหาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิ งหาคม 2560

4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกีย่ วข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1

บริ ษทั จะยื่นคาขอจดทะเบี ยนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

4.2

บริ ษทั จะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตั ิให้รับหุ ้นเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
บริ ษทั จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้
1.

ลงทุ น ในโครงการให้ บ ริ การวิ ท ยุ ค มนาคมระบบดิ จิ ต อล (Digital Trunked Radio System)
ตามสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิจกับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และเรื่ องอื่น
ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึ งเพื่ อเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนสาหรั บโครงการ Digital
Trunked Radio System เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 600,000,000 – 800,000,000 บาท ซึ่ งคาดว่าจะ
ใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี

2.

เพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็ นจานวนเงินประมาณ 550,000,000 – 750,000,000 บาท
ซึ่ งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
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3.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทัว่ ไป ซึ่ งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั เป็ นจานวนเงินประมาณ
50,000,000 – 100,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี

4.

ส่ วนที่เหลือจะนาไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจานวนเงินที่จะใช้ในโครงการต่าง ๆ ข้างต้นอาจมีความ
ไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั โอกาสทางธุ รกิ จในอนาคต และ/หรื อจานวนเงิ นที่
ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั มี ความคื บหน้าที่ สาคัญเกี่ ย วกับการดาเนิ นงานและโครงการลงทุ นต่ าง ๆ ของบริ ษ ทั
บริ ษทั จะดาเนิ นการแจ้งความคื บหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในลาดับต่อไป
6.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
สร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่ โครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษทั และมี เงิ นทุ นเพี ยงพอต่ อการรองรั บ การ
ดาเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษทั ดาเนินการเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชาระหนี้ และนาไปใช้สาหรับลงทุนเพิ่มเติ มของ
บริ ษทั และขยายต่อยอดไปยังธุ รกิ จอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จเดิ มของบริ ษทั ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั มีโอกาสใน
การเพิ่มรายได้และกาไรจากการดาเนิ นงานในอนาคต และผูถ้ ือหุ ้นมีโอกาสจะได้รับเงิ นปั นผลจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวม
หลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุนและการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผูจ้ องซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)

6

เอกสารแนบ 3

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั นับแต่ที่ผูจ้ องซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน
ได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งจะได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
เมื่อบริ ษทั มีการประกาศจ่ายปันผล
8.

รายละเอียดอื่ นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุน
ผลกระทบ
เนื่ องจากบริ ษทั มี มติ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นตามสัด ส่ ว นการถื อหุ ้น (Rights Offering)
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ในคราวเดียวกัน ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมจาก
การอนุมตั ิและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดงั นี้
(1)

ผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุน้ (Control dilution)

เนื่ องจากบริ ษทั มี มติ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษ ทั ตามสัด ส่ ว น
(Rights Offering) ควบคู่ กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ในคราวเดี ยวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ น้ เดิ มใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SIM-W1

อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ทั้งจานวน หรื อหากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายใดได้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจานวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าวดังนี้
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กรณี ที่ 1 : หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
ทั้งจานวน
การคานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที่
Qo

=

จานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จานวนหุ ้นใหม่ ที่ เ พิ่ มขึ้ นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วน (Rights Offering) จานวน 4,400,250,000 หุน้

Qw1

=

จานวนหุ ้นที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรั บ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ที่ เสนอขายในครั้ งนี้
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ

=

4,400,250,000 + 1,100,062,500
4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500

=

55.6 %

หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ทั้งจานวน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6
กรณี ที่ 2 : หากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายใดได้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจานวน
การคานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = [Qw1/Qo+Qr+Qw1] โดยที่
Qo

=

จานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้

Qr

=

จานวนหุ ้นใหม่ ที่ เ พิ่ มขึ้ นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วน (Rights Offering) จานวน 4,400,250,000 หุน้

Qw1

=

จานวนหุ ้นที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรั บ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ที่ เสนอขายในครั้ งนี้
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย
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ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ

=

1,100,062,500
4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500

=

11.1%

หากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มรายใด ได้โ อนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ SIM-W1 ให้แ ก่ บุค คลอื่ นทั้งจานวน ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
รายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1
(2)

ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)
สู ตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po-Pn)/ Po โดยที่
Po

=

ราคาซื้ อ ขายถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งระยะเวลา 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 คื อตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2560 –
วันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเท่ากับ 1.00 บาท

Pn

=

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุ น้ ชาระแล้ว)
+ (ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน x จานวนหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน) + ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ SIM-W1 x จานวนหุ ้นที่ มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ SIM-W1)) / (จานวนหุ น้ ชาระแล้ว + จานวนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน + จานวนหุน้ ที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1)

โดยที่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po)

=

1.00 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ ชาระแล้ว

=

4,400,250,000 หุน้

9

เอกสารแนบ 3

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน

=

0.50 บาทต่อหุน้

จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน =

4,400,250,000 หุน้

ราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1

0.90 บาทต่อหุน้

=

จานวนหุน้ ที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1
= 1,100,062,500 หุน้
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (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
ดังนั้น Price Dilution เท่ากับ

=

=

1.00 -0.77
1.00
23.0%

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญพร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิ มใน
ครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1 ทั้งจานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านลดลง
ของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.0
(3)

ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
สู ตรการคานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) = (EPSo-EPSn)/ EPSo โดยที่
EPSo

= กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั 4 ไตรมาสล่าสุ ด / จานวนหุน้ ชาระแล้ว
โดยกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคานวณจากกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ดของ
บริ ษทั ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่ งเท่ากับ (1,299,410,002)
บาท และจานวนหุน้ ชาระแล้ว ณ 15 สิ งหาคม 2560 เท่ากับ 4,400,250,000 หุน้
10
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=

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

= (0.30) บาทต่อหุน้
EPSn

= กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ / (จานวนหุ ้นชาระแล้ว + จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออก
และเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (RO shares) + จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ฯ SIM-W1)
โดยกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ จะคานวณจาก กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ ใน 4 ไตรมาสล่าสุ ด
ของบริ ษั ท ตั้ งแต่ ไ ตรมาส 3 ปี 2559 ถึ ง ไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่ งเท่ า กั บ
(1,299,410,002) บาท และจ านวนหุ ้ น ช าระแล้ว ณ 15 สิ ง หาคม 2560 เท่ า กับ
4,400,250,000 หุ ้น จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
เดิ ม (RO shares) เท่ า กับ 4,400,250,000 หุ ้ น และจ านวนหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ
รองรับการใช้สิทธิ ฯ SIM-W1 เท่ากับ 1,100,062,500 หุน้
=

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

= (0.13) บาทต่อหุน้
ดังนั้น Earning Dilution เท่ากับ

=

(0.30) –(0.13)
(0.30)

=

55.6%

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญพร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิ มใน
ครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SIM-W1 ทั้งจานวนแล้ว ผลกระทบด้านส่ วนแบ่ง
กาไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 55.6

11

เอกสารแนบ 3

9.

ตารางเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทั มีมติให้ เพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

การดาเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 มีมติเรื่ องการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) เพื่ อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560
วันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อสิ ทธิ ใ นการเข้า ร่ วมการประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560
ด าเนิ นการจดทะเบี ยนมติ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ย น และแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) เพื่ อสิ ทธิ ในการจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น
ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ระยะเวลาการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน

วัน / เดือน / ปี
15 สิ งหาคม 2560
29 สิ งหาคม 2560
30 สิ งหาคม 2560

27 กันยายน 2560
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
5 ตุลาคม 2560
6 ตุลาคม 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ ซึ่ ง
ได้แก่ 30 ตุลาคม – 3
พฤศจิกายน 2560
9. จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ จองซื้ อ
หุน้ เพิ่มทุน
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
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