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สรุปรายละเอยีดเบื�องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัท ครั�งที� 1  

1. รายละเอยีดเบื�องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

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

ชื�อหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื, อหุ้นสามัญของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“ใบสําคัญ     
แสดงสิทธิ SDC-W1”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นที�จัดสรรไว้เพื�อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 2,200,125,000 หุน้ (มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจาํนวนหุ้น               
ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วนจาํนวน 13,200,750,000 หุ้น และไม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครั, งนี,  

วิธีการเสนอขาย / อตัราการจัดสรร จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัซึ� งไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน      
4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1   1 หน่วย  

ทั,งนี,  ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณดงักล่าวให้ตดัเศษทิ,ง  
ทั,งจาํนวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ -0- บาท 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื,อหุ้นสามญับริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธ ิ 0.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ  

ทั,งนี,  หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ตํ�ากวา่มูลค่าหุน้ที�ตราไวข้องหุน้ของ
บริษทั ณ ขณะนั,น 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 

วันที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-
W1 

วนัเดียวกบัวนัที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชยส์ําหรับหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ� งจะพิจารณา
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ไดใ้นวนัทาํ
การสุดทา้ยของทุกสิ,นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหากวนัที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SDC-W1 เป็นวนัใดวนัหนึ�งก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2561 บริษทักาํหนดวนัใชสิ้ทธิ
ครั, งแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2561 
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ทั,งนี,  วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั, งสุดทา้ย คือ วนัที�ใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุครบ 5 ปีนับ
จากวนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1                                                                                                                          

หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั, งใดไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อน
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ� งประสงค์จะใชสิ้ทธิซื, อหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิซื,อหุน้สามญัในระหวา่ง 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั, ง  

สําหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั, งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ� งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ซื,อหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื,อหุน้สามญัในระหวา่ง 15 วนัก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิครั, งสุดทา้ย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ 

เมื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื,อหุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ SDC-W1 แลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้ 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะยื�นคาํขอเพื�อนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิซื,อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 นี, เขา้   
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื�อรองรับ
การเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ เมื�อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
SDC-W1 ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�มีลกัษณะตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 34/2551 เรื�องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื, อหุ้นที�ออกใหม่ และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื�นใดใน
ทาํนองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(ข) เมื�อบริษทัมีการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า 

(ค) เมื�อบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�าหรือมีการเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิในราคาตํ�า  

(ง) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั,งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที�ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ� งเกินกวา่อตัราที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที�ทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที�ผูถื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 จะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม  

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SDC-W1 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูที้�ไดรั้บการแต่งตั,งใหท้าํหนา้ที�เป็น           
นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 แทน 
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เงื�อนไขอื�น  ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ
บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

1) พิจารณากาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการออกและจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั,ง
จาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื,อและชาํระเงิน อตัราส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคาใชสิ้ทธิซื,อหุน้สามญั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อ
หุ้นที� มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) 

2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ       
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อเจา้หนา้ที�หรือตวัแทนของ
หน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั และใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
แห่งประเทศไทย  

3) ดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SDC-W1 

4) แต่งตั,งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมให้เป็นผูรั้บมอบอาํนาจช่วงในการ
ดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

 
2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

 
รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control dilution) ผลกระทบดา้นราคา (Price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กาํไร (Earnings per share dilution) สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่
กบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื,อหุน้สามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั ปรากฏในขอ้ 8 ของแบบรายงานการเพิ�มทุน (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 
ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี cdef) 


