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สรุ ปรายละเอีย ดเบืองต้ นของใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญ ของบริษัท ครังที 1
1.

รายละเอีย ดเบืองต้ นของใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

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

ชื อหลักทรัพย์ทีเสนอขาย

ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที จะซื, อ หุ้น สามัญของบริ ษ ทั สามารถ ดิ จิต อล จํากัด (มหาชน) (“ใบสํ า คัญ
แสดงสิ ทธิ SDC-W1”)

ชนิดของใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ

ระบุชือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลียนมือได้

จํานวนใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิทีออกและ ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย
เสนอขาย
จํานวนหุ้นทีจัด สรรไว้ เพือรองรั บการ ไม่เกิน 2,200,125,000 หุน้ (มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้แล้วทั,งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ
เดิมตามสัดส่วนจํานวน 13,200,750,000 หุ้น และไม่มีหุน้ เหลือจากการออกและเสนอขายในครั,งนี,
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ซึ งได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม
ทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ตามสัดส่ วนการถือ หุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน
4 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย
ทั,งนี, ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลือจากการคํานวณดังกล่าวให้ตดั เศษทิ,ง
ทั,งจํานวน

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย มี สิทธิ ซ,ื อ หุ้นสามัญบริ ษทั ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มี การปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

0.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ
ทั,งนี, หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ จะต้องไม่ตากว่
ํ ามูลค่าหุน้ ทีตราไว้ของหุน้ ของ
บริ ษทั ณ ขณะนั,น

อายุของใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ

5 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1

วันทีออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ SDCW1

วันเดี ยวกับวันที จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์สําหรับหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออก
และเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ งจะพิจารณา
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ได้ในวันทํา
การสุ ด ท้ายของทุกสิ, นเดือ นมิ ถุนายน และเดื อ นธันวาคม โดยหากวันทีออกใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ
SDC-W1 เป็ นวันใดวันหนึงก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั กําหนดวันใช้สิทธิ
ครั,งแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2561
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ทั,งนี, วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั,งสุ ดท้าย คื อ วันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 มี อายุครบ 5 ปี นับ
จากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
หากวันกําหนดการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ครั,งใดไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลือน
วันกําหนดการใช้สิทธิ เป็ นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
ระยะเวลาการแจ้ ง ความจํานงในการ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซ,ื อหุน้ สามัญในระหว่าง 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั,ง
ใช้ สิทธิ
สําหรับวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั,งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึ งประสงค์จะใช้สิทธิ
ซื, อหุน้ สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ,ื อหุน้ สามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิครั,งสุ ดท้าย
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง ความ เมือผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ SDC-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
จํานงในการใช้ สิทธิ
ตลาดรองของใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ

บริ ษทั จะยืนคําขอเพือนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ตลาดรองของหุ้นสามัญ ทีเกิดจากการ บริ ษทั จะนําหุ ้นสามัญทีเกิ ดจากการใช้สิ ทธิ ซ,ื อ หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 นี, เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช้ สิทธิแปลงสภาพ
เหตุ ให้ ต้ องออกหุ้ น ใหม่ เ พื อรองรั บ บริ ษทั จะดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ตามเงือนไขในการปรับสิ ทธิ เมือมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
การเปลียนแปลงการใช้ สิทธิ
SDC-W1 ซึ งเป็ นเหตุการณ์ทีมีลกั ษณะตามทีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2551 เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที จะซื, อหุ ้นทีออกใหม่ และหุ ้นที ออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ เหตุการณ์อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน เช่น
(ก)

เมือมีการเปลียนแปลงมู ลค่าทีตราไว้ของหุ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อ
แบ่งแยกหุน้

(ข)

เมือบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคาตํา

(ค)

เมื อบริ ษทั มี การเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาตําหรื อมีการเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ในราคาตํา

(ง)

เมือบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั,งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ ทีออกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้

(จ)

เมือบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ

(ฉ)

เมือมีกรณี อืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 จะได้รั บเมื อมี การใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ด ้อ ยไป
กว่าเดิม

นายทะเบีย นของใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูท้ ีได้รับการแต่งตั,งให้ทาํ หน้าทีเป็ น
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 แทน
SDC-W1
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เงือนไขอืน ๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อ
บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี,
1) พิจารณากําหนดหรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขเกียวกับการออกและจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิมทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวทั,ง
จํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจองซื, อและชําระเงิน อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิ ซ,ื อหุน้ สามัญ รวมถึงวันกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หุ้น ที มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การจัด สรรและเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ มทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น
(Record Date)
2) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ
ที เกี ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ SDC-W1 ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนเอกสารต่อเจ้าหน้าทีหรื อตัวแทนของ
หน่วยงานใดๆ ที เกียวข้อง ตลอดจนการนําหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั และใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ SDC-W1 เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์
แห่งประเทศไทย
3) ดําเนิ นการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้อ งกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ SDC-W1
4) แต่ ง ตั,ง และมอบหมายบุคคลอื นที มี ความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํา นาจช่ว งในการ
ดําเนินการต่างๆ ข้างต้น

2.

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ

รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุน้ (Control dilution) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) และผลกระทบต่อส่ วนแบ่ง
กําไร (Earnings per share dilution) สําหรับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ควบคู่
กับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื, อหุน้ สามัญของบริ ษทั ในคราวเดียวกัน ปรากฏในข้อ 8 ของแบบรายงานการเพิมทุน (สิ งทีส่ งมาด้วย 8
ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี cdef)
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