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           สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอยีด 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพทีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ

และไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลง

สภาพ”) 

สกลุเงิน บาท 

จาํนวนตน้เงินรวมของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทงัหมด 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปนี 

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 20 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท  

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที  (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท  

(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท 

(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 15 ชุดยอ่ย ชุดละ 20.0 ลา้นบาท 

เงือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาํดบั และในการออก     

หุ้นกู ้แปลงสภาพในแต่ละชุด บริษทัจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความ

ตอ้งการใช้เงินของบริษทัในแต่ละคราว ทงันีการออกหุ้นกู ้แปลงสภาพอยู่ภายใต้

ความสําเร็จของเงือนไขบังคับก่อน ซึงได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานทีเกียวขอ้งอืนๆ 

รวมถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ทงันีกาํหนดให้ระยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นบัแต่

วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออก       

หุ้นกู้แปลงสภาพครบจํานวนภายใน 3 ปี  บริษัทอาจขอมติทีประชุมผู ้ถือหุ้น               

ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนทียงัไม่ออกโดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งิน

ของบริษทั 

อตัราดอกเบีย ร้ อ ย ล ะ  0.50 ต่ อ ปี  โ ด ย ชํา ร ะ ด อก เ บี ย เ ป็ น ร า ย ไ ต ร มา ส นับ จ า ก วันที อ อ ก                            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 

การชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ก่อนวนัครบกาํหนด 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ก่อนครบกาํหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ก่อนครบกําหนด ทังนีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพทีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือประกาศทีเกียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการใดๆ ทีเกียวขอ้ง 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ “ราคาแปลงสภาพ”จะไม่ตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอ

ข ายหุ้น ที ออกให ม่ ในราค าทีตํากว่าราค า ตล าดตามที กําห นดใ นประ ก าศ                             

ที ทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่           

ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

“ราคาตลาด”คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณ

จากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ยปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั (“ราคา

ใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตาม ถ้าราคา

แปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนัน 

บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะ

ออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

หมายเหตุ :   

o หากหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถูกกาํหนด

ราคาแปลงสภาพตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

(ราคาตลาด ณ วนัทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพคาํนวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

ของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลง

สภาพ หุ้นกู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณจากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ย

ปริมาณ การซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั) บริษทัมีหน้าทีห้ามมิให้ AO 

Fund และ AO Fund 1 (“ผูล้งทุน”) ทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ดงักล่าวทงัหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีผูล้งทุนไดรั้บหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีผูล้งทุนได้รับหลกัทรัพย์

แปลงสภาพครบกาํหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที

ถูกสังห้ามขายดงักล่าว ไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสัง

ห้ามขาย ทังนี  ตาม หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์                  

แห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับ     

หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 

2558 ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพมิเติม) 
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o ในกรณีทีบริษทัออกหุน้เพมิทุนเพอืรองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการตามรายละเอียดเพิมเติมในหัวขอ้ “เหตุการณ์     

ทีบริษัทจะตอ้งออกหุ้นใหม่เพิมเติมเพือรองรับการเปลียนแปลงการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนั

นับจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาํการของวนัทาํการก่อนวนัครบ

กาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ  สปัดาห์ 

จาํนวนหุน้สามญัทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับ

การแปลงสภาพ 

3,703,703,704 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด

ของบริษัทภายหลงัการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วของบริษทับนสมมติฐานว่า        

มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพนนัทงัจาํนวน) 

ตลาดรองข องหุ้นสามัญที เ กิ ดจ าก       

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย ์     

ทีหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนนั 

ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครังนีเข้าข่าย           

เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายในรอบ

ระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 17/2561 

เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ (“ประกาศ    

ที ทจ. 17/2561”) ดงันันการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้

แปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะทีไม่ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทีเสนอขายใน

วงจาํกัดเกินกว่า  รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจาํนวนผูถื้อหุ้นกู้

แปลงสภาพขา้งตน้จะตอ้งนับจาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทงัหมดทีเสนอขายใน

วงจาํกัด (ไม่ว่าจะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทีออก

ใหม่ หรือไดรั้บโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพมาจากผูถื้อหุน้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็น

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีแทจ้ริงเท่านนั เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วธีิการจดัสรร จัดสรรต่อบุค ค ลใ นวงจํากัดในคราว เ ดียวห รือหลายค ราวให้แ ก่  Advance 

Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึง

เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามนยัของขอ้ ( ) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยที์ กจ. 4/2560 เรืองการกาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั        

ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพใน

วงจาํกดัครังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ทีบริษทัจะตอ้งออกหุน้ใหม่

เพิมเติมเพอืรองรับการเปลียนแปลงการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัอาจดาํเนินการเพมิทุนจดทะเบียนเพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยอาศยั

มติอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือเลือกทีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ทีจะได้ระบุไวใ้นข้อกําหนดสิทธิของ        

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพจิารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทันนั จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุน้

กูแ้ปลงสภาพจากกรณีทีบริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบันักลงทุน 

ทังนีการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัจะพิจารณาจากผลกระทบใน         
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2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อ

สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคาํนวณได้จากสูตรต่อไปนี 

Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที  

Po = ราคาหุ้นทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 0.2838 บาทต่อหุ้น โดยใชร้าคาถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนั

ก่อนวนัทีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

ครังที 1/2564 เพือพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั คือ ระหว่างวนัที 

23 มีนาคม 2564 ถึงวนัที 16 เมษายน 2564   

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 90 ของราคาตลาด

โดยสมมติให้เท่ากบั Po ซึงเท่ากบั 0.2554 บาทต่อหุน้  

PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยที  

PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 13,055,466,521 หุน้  

Qe = จาํนวนหุ้นทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้

ทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 3,703,703,704 หุน้  

ดงันนั  

PE = (0.2838 x 13,055,466,521) + (0.2554 x 3,703,703,704) / (13,055,466,521 

+ 3,703,703,704)  

PE = 0.2775 บาทต่อหุน้  

Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.2838 – 0.2775) / 0.2838 = 2.21%  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ

บริษทัทงัจาํนวนจะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ร้อยละ 2.21 ซึงเป็นกรณี

ทีบริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไดม้ากทีสุดทีราคาแปลงสภาพ

เท่ากบัร้อยละ 90 ของราคา Po 
 

(2) การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

ต่อไปนี  

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที 

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 13,055,466,521 หุน้  

Qe = จาํนวนหุ้นทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้

ทีจดัสรรไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 3,703,703,704 หุน้  
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Control Dilution = 3,703,703,704/ (13,055,466,521 + 3,703,703,704)  

                           = ร้อยละ 22.01  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัททังจํานวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของ          

ผูถื้อหุ้นจะคิดเป็นอตัราร้อยละ 22.01 

ขอ้มูลเพมิเติมอนื ๆ รายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้เป็นสรุปสาระสําคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของ      

หุ้นกูแ้ปลงสภาพเบืองตน้ ซึงอาจเปลียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิมเติมจะถูกระบุ

ไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 


