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แบบรายงานการเพมิทุน  

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)   

วนัท ี27 เมษายน 2564 

ขา้พเจา้ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2564 เมือ

วนัที 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. เกียวกบัการเพมิทุนและการจดัสรรหุ้นเพมิทุนดงัต่อไปนี  

1. การลดทุน / การเพมิทุน 

 ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,540,087,500.00 บาท โดยเป็นทุนชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,132,442,321.80 บาท 

1.1 การลดทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาํนวน 234,540,847.90 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,540,087,500.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  1,305,546,652.10 

บาท โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 2,345,408,479 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

1.2 การเพมิทุน  

ทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาํนวน 370,370,370.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,305,546,652.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ ,675,917,022.50 

บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 3,703,703,704 หุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพมิทุนในลกัษณะดงันี 

การเพมิทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ มูลค่าทีตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม  

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น

การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 3,703,703,704 0.10 370,370,370.40 

หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอาํนาจทวัไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพมิทุน 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อตัราส่วน  

(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย  

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง

ซือ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

Advance Opportunities 

Fund (“AO Fund”) และ 

Advance Opportunities 

Fund 1 (“AO Fund 1”)   

(โปรดพิจารณาหมายเหตุ

ขอ้ที ) 

3,703,703,704 

หุน้ 

อตัราแปลงสภาพ

เท่ากบัจาํนวนเงินตน้

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

หารดว้ยราคา        

แปลงสภาพ 

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 

90 ของราคาตลาด  

(ราคาแปลงสภาพ) 

จะกาํหนด

ภายหลงั  

(โปรดพิจารณา

หมายเหตุขอ้ที 3 

เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดัซึงเป็นผูล้งทุน

สถาบนั  

(โปรดพิจารณาหมายเหตุขอ้ที  และ

สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและ

เงือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2) 
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หมายเหตุ:  

1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2564 มีมติอนุมติัใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั (“หุ้นกูแ้ปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่

บุคคลในวงจํากัดซึงเป็นผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance 

Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  โดยเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายใน

รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามขอ้ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ.17/2561 เรืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ (“ประกาศที ทจ. 17/2561”) และบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคล

ทีเกียวโยงกบับริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด ทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียว

โยงกนั ทงันี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยทีราคาตลาดคาํนวณจาก

ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนั 

ทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั คาํนวณจาก

ราคาปิดถ่วงนาํหนักดว้ยปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั (“ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (Floating 

Conversion Price)”) อยา่งไรก็ตาม ถา้ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั บริษทั

จะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลักษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคา  

แปลงสภาพ 

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึงจาํกดัความรับผิดทีไดรั้บยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน 

AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจดัโครงสร้างใหเ้ป็นกองทุนรวมทีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกบัดูแล

เรืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถุประสงค์การลงทุนระยะ

ปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผา่นตราสารทางการเงินเพือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินกบับริษทัขนาดเล็กและขนาด

กลางซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือการจดัหาแหล่งเงินทุน

ให้แก่บริษทัต่างๆ เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถุประสงคก์ารปรับ

โครงสร้างหนี นอกจากนี AO Fund และ AO Fund 1  ยงัเป็นกองทุนทีไดมี้การลงทุนในตราสารหุน้กูแ้ปลงสภาพทีออก

และจาํหน่ายโดยบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากกวา่ 13 บริษทัตงัแต่ปี 2554 เป็นตน้มา  

บริษทั ซิโก ้แอสเส็ท แมเนจเมน้ท์ จาํกดั (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน

ของ AO Fund และ AO Fund 1 ซึงเป็นบริษทัทีจดัตงัขึนในประเทศสิงคโปร์ และขึนทะเบียนเป็นบริษทัจดัการกองทุน

รับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ไดรั้บการแต่งตงัจาก 

AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผูจ้ ัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  

ดังนัน AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผูล้งทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ ( ) ของประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยที์ กจ. 4/2560 เรืองการกาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ

ผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในวงจาํกดัครังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของ

ประกาศที ทจ. 17/2561  

3. คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

ของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ อนั

จาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

(1) กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเงือนไขอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตาม

ความเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ วนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ราคา

เสนอขาย จาํนวนหุ้นสามญัเพือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย การคาํนวณและวิธีการ

ชาํระดอกเบีย ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลา       

ไถ่ถอน วนัสินสุดของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือการกาํหนดเหตุการณ์ทีบริษทั

ตอ้งออกหุน้ใหม่เพมิเติมเพอืรองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ  

(2) การแต่งตงัทีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย) ทีเกียวขอ้งกบัการติดต่อ     

ให้ขอ้มูล และยืนเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง หรือในกรณีอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามทีเห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพมิเติม ลงนามในสญัญา คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงาน

ผลการขาย และเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู ้แปลงสภาพ และ         

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู ้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึงรวมถึง           

การติดต่อ การยืน การแก้ไข การเพิมเติม การลงนามในคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์              

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

การนาํหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ  

(4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรทีเกียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เพือให้             

การดาํเนินการตามทีระบุไวข้า้งตน้สาํเร็จลุล่วง  

ทงันีความสาํเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพขึนอยูก่บัเงือนไขต่างๆ ทีเกียวขอ้ง

รวมถึงการทาํการสอบทานขอ้มูล (Due Diligence) ทีสําเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัซึง

รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงการทาํการสอบทานขอ้มูล (Due Diligence) ในดา้นนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ   

ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และมาตรการ

ลงโทษ (Sanctions)   

กรณีทีมีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง 

3. กาํหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตักิารเพมิทุนและการจัดสรรหุ้นเพมิทุน   

กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2564 ในวนัที 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ. ห้องประชุมชนั 16 

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4  ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยกาํหนด

รายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2564 ในวนัที 12 พฤษภาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพมิทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน ต่อหน่วยงานราชการทเีกยีวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)   

4.1 บริษทัจะจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ตลอดจนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั    

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแตว่นัทีทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 มีมติอนุมติัให้

เพิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั  

4.2 บริษทัจะยืนขอจดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกและเสนอขายให้ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง    

ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

4.3 บริษทัจะดาํเนินการยนืขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือขออนุมติัใหรั้บหุน้สามญัเพมิ

ทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้งภายหลงัจากที      

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั  
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5. วตัถุประสงค์ของการเพมิทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทเีพมิ   

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครังนีมี

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน ดงันี 

วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ จํานวนเงนิทุนทจีะนําไปใช้ 

โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

ใช้เพือเป็นเ งินทุนหมุนเวียนในบริษัทและ

รวมถึงการลงทุนในโครงการ และการชาํระหนี

ธนาคาร 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ภายใน 12 เดือน 

6. ประโยชน์ทบีริษัทจะพงึได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพมิทุน   

เพือเพิมความยืดหยุน่ของโครงสร้างทุนของบริษทั และมีเงินเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ

ของบริษทัในอนาคต 
 

7. ประโยชน์ทผีู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพมิทุน  

7.1   เงินทีไดจ้ากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในครังนี จะช่วยเพิมความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของ

บริษทั นอกจากนี บริษทัยงัจะใชเ้งินดงักล่าวในการลงทุน เพือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอนัจะช่วยเสริมสร้างรายได้

และผลกาํไรให้กบับริษทัในอนาคต ทงันี หากผลการดาํเนินงานของบริษทัดีขึน ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บประโยชน์ผ่านทางการ

จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2   ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการ

ดาํเนินงานสุทธิ และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หรือสิทธิอืนๆ เช่นเดียวกับผูถื้อหุ้นของบริษทั เริมตงัแต่เมือไดใ้ช้

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั และมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัทีได ้      

จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้   
 

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้น  

เพมิทุน 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพมิเติมปรากฏตามสรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

ทีออกใหม่ของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัซึงเป็นผูล้งทุนสถาบนั ตามสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัที 2 
 

 9.   ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพมิทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน 

ลาํดบั ขันตอนการดาํเนนิการ วนั เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 2/2564 27 เมษายน 2564 

2. วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2564 (Record Date) 

12 พฤษภาคม 2564 

3. วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2564  8 มิถุนายน 2564 

4. ระยะเวลาการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุน คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

ของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือ

บุคคลทีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ      




