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มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและสวสัดิภาพ
ของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูที้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกท่าน จึงขอใหทุ้กท่านปฏิบติัตามมาตรการและ
แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2565 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- ) ดงันี 

1.  บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน       
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5 ทงันี โดย
มีขอ้มูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวธีิการมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 6 และ 7 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565 ทีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com โดยส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะและเอกสารหลกัฐานมาที         

 ส่วนงานเลขานุการบริษทั  
 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  
 เลขที /  หมู่ที  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั   
 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   
2.  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยสามารถเลือก

ช่องทางการส่งคาํถามล่วงหนา้ ดงันี 
 เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com)  
 ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดในขอ้ 1  
 อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com 
 โทรสาร: 02-502-6361 

.     บริษทัเตรียมการจดัการประชุมเพือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย    
1 เมตร ในจุดต่างๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในส่วนการจัดทีนังในห้องประชุมซึงมีจํานวน
จํากัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้จํานวน 50 ทนัีง เมือทนัีงเต็มแล้ว
บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม
ประชุม 

4.  บริษัทขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 
1/2565 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพือป้องกันและลดความเสียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) ดงันี 
 
 
 



 

4.1   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจัดประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
รวมทงับุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทางหรือผ่านในพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนาํมูก เหนือยหอบ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม 
แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ในกรณีทีมี           
การปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4.2   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้สู่บริเวณงาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่านการคดักรอง   
จะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัทีนํามาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือ       
ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

4.3   ผู้ เข้าร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท         
ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืนทปีระชุม 

4.4   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะสอบถามในทีประชุม ขอให้ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ทีของบริษทั เพือรวบรวมและ
จดัส่งคาํถามให้แก่ประธานในทีประชุม 

5.  บริษัทงดบริการอาหารและชาหรือกาแฟ ในบริเวณสถานทจัีดประชุม เพือลดการสัมผสัสิงของร่วมกบัผูอื้น ซึงอาจเสียง
ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนืองจากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมหรือมาพร้อมกนัเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้
เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  

ทังนี หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับ                  
การจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผา่นช่องทางดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2564 
บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที  ประชุมเมือวนัที 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4           
ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริมประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นประธานในทีประชุมกล่าว
แนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อทีประชุม ซึงมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 33 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทงัสิน 9,591,137,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของ
บริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 11 ราย จาํนวน 38,633,928 หุ้น และมอบฉันทะ 22 ราย จาํนวน 9,552,503,700 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจง้ต่อทีประชุมว่าบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการ
ประชุม และได้แจ้งต่อทีประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และประธานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทงั 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ทงันี นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัตรัง 
เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลคทรอนิกส์ เพือให้สอดคล้องกับมาตรการของจงัหวดัตรังทีขอความร่วมมือลดการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ      
COVID-19 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
4. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง 
5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมก ารผู ้มีอ ํานาจลงน าม / ป ระธานเจ้าห น้ าทีบ ริห าร / ประธาน กรรมการบ ริห าร /                          
 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  
6. นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนื 

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม   
1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
2. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะ เพือเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีประชุม นางสาวอจัฉรา เพิมรุ่งเรือง ผูรั้บมอบอาํนาจ อาสาสมคัรเป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในทีประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิมเติม ประธานฯ จึงเชิญผูต้รวจสอบการนบั
คะแนนเสียงไปนงัทีจุดนับคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้ผูถื้อหุ้นทีเข้าร่วมการประชุมรับทราบ          
โดยทวักนั ดงันี  

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีมีอยู ่
2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 
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3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพือให้
เจา้หนา้ทีรับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านนั โดย
จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนน
เสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นทีทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 
บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพือการ
ลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสดัส่วน
เมือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 
ลงในกระดาษทีเตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หนา้ที โดยระบุวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ และแจง้ชือและนามสกุล 

เรืองทีแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ       
1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าในวาระที 4 ซึงจะสอบถามใน

ทีประชุมเมือถึงวาระดงักล่าว  
2. หลงัจากการประชุมเสร็จสินแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าทีของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพอืเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ตงัแต่วนัที 11 พฤษภาคม 2564 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกนัโรคทีราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานทีจดัประชุม และมีการ
จาํกดัทีนงัในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ทีนงั โดยจดัเป็นห้องยอ่ย ทงันี เมือรวมกรรมการและทีมงานแลว้ไม่เกิน 20 
ทีนงัในแต่ละห้อง เพอืปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของศูนยบ์ริหารสถานการณ์ COVID-19 และคาํสงัของจงัหวดันนทบุรี มาตรการและแนวปฏิบติัใน
การจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2564 มีดงันี      

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม  
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทีนาํมาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลทีจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ

ไม่ให้เขา้บริเวณพนืทีประชุม 
4. ผูเ้ข้าร่วมประชุมทีประสงค์จะสอบถามในทีประชุม ขอให้ส่งคาํถามให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษทั เพือรวบรวมและตอบ            

ในทีประชุม 
5. บริษทังดบริการอาหารและเครืองดืมในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

                     เมือผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี 

วาระท ี1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 จดัขึนเมือวนัที 27 เมษายน 2564 บริษทัไดมี้การจดัทาํ
รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ซึงได้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ตงัแต่วนัที 11 พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ 
ผูถื้อหุ้นรับทราบ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท ี2  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ไดร้ายงานวา่ตามทีทีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ได้อนุมัติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,100,062,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจาํนวน 
11,000,625,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นและเพือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าวในปี 2561 มีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิจาํนวน 
2,345,408,479 หุ้น จึงขอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 234,540,847.90 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,540,087,500.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,305,546,652.10 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 2,345,408,479 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท ซึงเป็นส่วนทีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่การลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ        ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 234,540,847.90 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,540,087,500.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,305,546,652.10 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 2,345,408,479 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพมิเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ .  เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าสืบเนืองจากกรณีทีคณะกรรมการไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัในวาระที 2 เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพอืให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน
ดงักล่าว โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนีแทน 

“ขอ้ 4   ทุนจดทะเบียนจาํนวน   : 1,305,546,652.10  บาท  (หนึงพนัสามร้อยห้าลา้นห้าแสนสีหมืนหกพนัหก
ร้อยห้าสิบสองบาทสิบสตางค)์ 

             แบ่งออกเป็น           :   13,055,466,521  หุ้น  (หนึงหมืนสามพนัห้าสิบห้าลา้นสีแสนหกหมืนหก
พนัห้าร้อยยสิีบเอด็หุ้น) 

             มูลค่าหุ้นละ :                        0.10   บาท  (สิบสตางค)์ 
            โดยแบ่งออกเป็น 
           หุ้นสามญั                :   13,055,466,521  หุ้น  (หนึงหมืนสามพนัห้าสิบห้าลา้นสีแสนหกหมืนหก

พนัห้าร้อยยสิีบเอด็หุ้น) 
             หุ้นบุริมสิทธิ  :                         -    หุ้น  (-)” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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มติ        ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุน          
จดทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 

วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที
เกยีวโยงกนัในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์ไดร้ายงานว่าเพือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทั รวมถึงการลงทุนในโครงการ และการชาํระหนีธนาคาร คณะกรรมการไดพิ้จารณาเครืองมือทางการเงินต่างๆ และเห็นควร
เสนอให้พจิารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั (“หุ้นกูแ้ปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 
1,000,000,000 บาท ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 
(“AO Fund 1”) ซึงบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกบับริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั อาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละชุดอตัราดอกเบียร้อยละ 0.50 ต่อปี ทงันี ไดร้ายงานสรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ดงันี 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพทีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกนั (Senior 
Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกูแ้ปลงสภาพ”) 

สกุลเงิน บาท 

จาํนวนตน้เงินรวมของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพทงัหมด 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปนี 
(1)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท  
(2)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที  (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท  
(3)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท 
(4)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 15 ชุดยอ่ย ชุดละ 20 ลา้นบาท 

เงือนไขการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ บริษทัจะทยอยออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาํดบั และในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในแต่ละชุด บริษทัจะ
ทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทงันีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ              
อยูภ่ายใตค้วามสาํเร็จของเงือนไขบงัคบัก่อน ซึงไดแ้ก่ การไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานทีเกียวขอ้งอืนๆ รวมถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ทงันีกาํหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษทัมิไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพครบจาํนวนภายใน 3 ปี บริษทัอาจขอมติทีประชุมผูถื้อหุ้น               
ในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนทียงัไม่ออกโดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาสนบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 
การชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้

แปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบกาํหนด 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด และ/หรือ บริษทั
อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกาํหนด ทงันีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือ
ประกาศทีเกียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวขอ้ง 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ “ราคาแปลงสภาพ”จะไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาทีตาํกว่า
ราคาตลาดตามทีกาํหนดในประกาศที ทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่           
ต่อบุคคลในวงจาํกดั 
“ราคาตลาด”คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัทาํการ
ติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วง
นาํหนกัคาํนวณจากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ยปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ลอยตวั (Floating Conversion Price)”)  อยา่งไรก็ตาม ถา้ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้น
ของบริษทั ณ ขณะนนั บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่า  
ทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
จนถึงเวลาปิดทาํการของวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายหุุ้นกูแ้ปลงสภาพ  สปัดาห์ 

จาํนวนหุ้นสามญัทีจดัสรรไวเ้พอื
รองรับการแปลงสภาพ 

3,703,703,704 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษทัภายหลงัการจดทะเบียน 
เพมิทุนชาํระแลว้ของบริษทับนสมมติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพนนัทงัจาํนวน) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยที์หุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนนั 

ขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นกู ้     
แปลงสภาพ 

เนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครังนีเข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 
17/2561 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ (“ประกาศ ที ทจ. 17/2561”) ดงันนัการ
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะทีไม่ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ทีเสนอขายในวงจาํกดัเกินกว่า  รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพขา้งต้น
จะตอ้งนบัจาํนวนผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทงัหมดทีเสนอขายในวงจาํกดั (ไม่วา่จะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขาย
หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ หรือไดรั้บโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพมาจากผูถื้อหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพทีแทจ้ริงเท่านนั เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจดัสรร จดัสรรต่อบุคคลในวงจาํกดัในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance 
Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึงเป็นผู ้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ ( ) ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ กจ. 4/2560 เรืองการกาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ   
ผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในวงจาํกดัครังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของ
ประกาศที ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ทีบริษทัจะตอ้งออกหุ้น
ให ม่ เพิ ม เติ ม เพื อ ร อ งรับ ก าร
เปลียนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

บริษทัอาจดาํเนินการเพมิทุนจดทะเบียนเพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยอาศยัมติอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั หรือเลือกทีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผูถื้อหุ้นแปลงสภาพตามหลกัเกณฑที์จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 
AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิดทีมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยการลงทุนผ่านตราสารทาง

การเงินเพือให้การสนบัสนุนทางการเงินกบับริษทัขนาดเล็กและขนาดกลางซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลยทุธ์การลงทุนคือการจดัหา
แหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถุประสงค์การปรับ     
โครงสร้างหนี  
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ในการนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้
อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าทีบริหาร หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที
บริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพเพอืให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) กาํหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้กาํหนดและ
เงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ วนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จาํนวนหุ้นสามญั
เพือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบีย การคาํนวณและวิธีการชาํระดอกเบีย ราคาแปลงสภาพ อตัรา
แปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสินสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกาํหนดเหตุการณ์ทีบริษทัตอ้งออกหุ้นใหม่เพิมเติมเพือรองรับการเปลียนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ เงือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งตงัทีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย) ทีเกียวขอ้งกบัการติดต่อให้ขอ้มูล และ
ยนืเอกสาร คาํขอ คาํขอผ่อนผนั หลกัฐานกบัหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง หรือในกรณีอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตามทีเห็นสมควร   

(3) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพมิเติม ลงนามในสัญญา คาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย 
และเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการออกเสนอขาย และจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนที
ออกเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซึงรวมถึงการติดต่อ การยนื การแกไ้ข การเพิมเติม การลงนาม
ในคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ การนาํหุ้นสามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ   

(4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรทีเกียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เพอืให้การดาํเนินการตามที
ระบุไวข้า้งตน้สาํเร็จลุล่วง   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบสรุปไดด้งันี 
นายสมพงษ ์บุญธรรมจินดา 
อาสาพทิกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในครังนี มีความเหมาะสมและมีผลกระทบ
ต่อบริษทั และสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่งไร 
 
 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในครังนี มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั จะเพิมความยดืหยุน่ของโครงสร้างทุนของบริษทั และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทั รวมถึงการลงทุนในโครงการ และการชาํระหนีธนาคาร ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะไม่มี Dilution 
Effect ทนัที เหมือนการระดมทุนผ่านการออกหุ้นสามญั และเมือผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัแล้วจะส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิมขึน ส่งผลดีต่อบริษัท        
หุ้นสามญัของบริษทัอาจหลุดจากเครืองหมาย C และอตัราส่วน D/E ของบริษทัจะดีขึนเช่นกนั  
 

 นายสมพงษ ์บุญธรรมจินดา 
อาสาพทิกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดว้ยหรือไม่  

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

ตามเกณฑ์ทีเกียวขอ้งกบัการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบัผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ของกลต. ไม่ได้
กาํหนดให้ตอ้งมีการแต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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นางสาวเจนเนตร เมธาววิีนิจ 
ผูถื้อหุ้น 

AO Fund และ AO Fund 1 จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพครังแรกในราคาเท่าไร และจาํนวนหุ้นเท่าไร 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

ราคาแปลงสภาพจะไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึงคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของ
หุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการ
ติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ส่วนจาํนวนหุ้นและจงัหวะเวลาทีจะ
แปลงสภาพขึนอยูก่บัการพิจารณาของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 

หลงัจากหลุดจากเครืองหมาย C แลว้ บริษทัจะมีรายไดจ้ากส่วนใดทีจะทาํให้มีผลการดาํเนินงานทีดีขึน  

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

บริษทัคาดว่าการให้บริการ DTRS ซึงเป็นวิทยุสือสารในระบบดิจิตอลทีบริษทัให้บริการร่วมกับบริษทั 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผูใ้ห้บริการ DTRS ทีมีโครงข่ายขนาดใหญ่และเป็น      
ผูใ้ห้บริการเพียงรายเดียวทีมีใบอนุญาตให้บริการกบัลูกคา้ทวัไป จะทาํให้บริษทัมีผลการดาํเนินงาน   
ทีดีขึน ถา้มีจาํนวนผูใ้ช้บริการตามเป้าหมาย 200,000 ราย ปัจจุบนัมีหน่วยงานทีคาดวา่จะมาใช้บริการ
ภายในปีนี 2 รายคือกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะมีผูใ้ชบ้ริการรวมประมาณ 80,000-
90,000 ราย  
 

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 

เงินทีไดรั้บมาจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 1,000 ลา้นบาท จะนาํไปคืนเงินทีกูม้าจากบริษทัแม่หรือไม่ 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

บริษทัมีแผนทีจะนําเงินส่วนนีไปใช้ในการลงทุนโครงการ DTRS และการชาํระหนีให้กับธนาคาร 
ไม่ไดน้าํไปชาํระคืนเงินทีกูม้าจากบริษทัแม่ 
 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทัให้แก่ผูล้งทุน โดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดย
ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ       ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั โดยมีมูลค่าการเสนอขาย
รวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO 
Fund”) และAdvance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของ
บริษทั หรือประธานเจา้หน้าทีบริหาร หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าทีบริหาร
มอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดตามรายละเอียดทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 

วาระท ี5 พจิารณาอนุมัติการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ ได้รายงานว่าตามที
คณะกรรมการไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่
เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ 
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Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) บริษทัจึงตอ้งดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 370,370,370.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,305,546,652.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,675,917,022.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ        ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 370,370,370.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 
1,305,546,652.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,675,917,022.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพมิเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ . เพือให้สอดคล้องกบัการเพมิทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีประชุมว่าสืบเนืองจากกรณีทีคณะกรรมการเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัในวาระที 5 เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิม
ทุนดงักล่าว โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนีแทน 

“ขอ้ . ทุนจดทะเบียนจาํนวน  : 1,675,917,022.50 บาท (หนีงพนัหกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนหนืงหมืนเจ็ดพนั
ยสิีบสองบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  :           16,759,170,225 หุ้น  (หนึงหมืนหกพนัเจด็ร้อยห้าสิบเกา้ลา้นหนึงแสนเจ็ดหมืน
สองร้อยยสิีบห้าหุ้น)   

 มูลค่าหุ้นละ    :                      0.10  บาท  (สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น      

 หุ้นสามญั  :     16,759,170,225 หุ้น  (หนึงหมืนหกพนัเจด็ร้อยห้าสิบเกา้ลา้นหนึงแสนเจ็ดหมืน
สองร้อยยสิีบห้าหุ้น)   

 หุ้นบุริมสิทธิ    :                           -  หุ้น  (- )”    

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ . เพอืให้สอดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ       ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ . เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 
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วาระท ี7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุน เพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ เป็นผูร้ายงานต่อทีประชุม นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ ได้รายงานว่าตามที
คณะกรรมการไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 370,370,370.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
3,703,703,704 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เพอืให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษทัจึง
ตอ้งมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 3,703,703,704 หุ้น เพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบั AO Fund 
และ AO Fund  โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อตัราส่วน  
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ 
และชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

Advance Opportunities 
Fund (“AO Fund”) และ 
Advance Opportunities 
Fund 1 (“AO Fund 1”)   

3,703,703,704 
หุ้น 

อตัราแปลงสภาพ
เท่ากบัจาํนวน เงินตน้
ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หารดว้ยราคาแปลง

สภาพ 

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาด 

)ราคาแปลงสภาพ(  

จะกาํหนดภายหลงั  เพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพซึง 

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
ซึงเป็นผูล้งทุนสถาบนั 

ทงันี ความสําเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพขึนอยูก่บัเงือนไขต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมถึงการทาํการสอบ
ทานขอ้มูล (Due Diligence) ทีสาํเร็จลุล่วงของ AO Fund และ AO Fund 1 ในธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทั ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการทาํการ
สอบทานขอ้มูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)   

กรณีทีมีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัให้ตดัเศษของหุ้นดงักล่าวทิง 

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครังนีมีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน ดงันี 

วตัถุประสงค์ของการใช้เงิน จํานวนเงนิทุนทจีะนําไปใช้ 
โดยประมาณ )บาท(  

ระยะเวลาการใช้เงิน 

ใช้เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและรวมถึงการ
ลงทุนในโครงการ และการชาํระหนีธนาคาร 

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

ประโยชน์ทีบริษทัจะพึงไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นเพิมทุนเพือเพิมความยืดหยุน่ของโครงสร้างทุนของบริษทั และมีเงินเพียงพอในการ
ดาํเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

ประโยชน์ทีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นเพมิทุน 
- เงินทีไดจ้ากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในครังนี จะช่วยเพมิความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษทั นอกจากนี 

บริษทัยงัจะใช้เงินดงักล่าวในการลงทุน เพือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอนัจะช่วยเสริมสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร
ให้กับบริษัทในอนาคต ทังนี หากผลการดาํเนินงานของบริษัทดีขึน ผูถื้อหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์ผ่านทางการจ่าย         
เงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

- ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานสุทธิ 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น หรือสิทธิอืนๆ เช่นเดียวกับผู ้ถือหุ้นของบริษัท เริมตงัแต่เมือได้ใช้สิทธิ         
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั และมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัทีได ้      
จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท         
เพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กบั AO Fund และ AO Fund 1 โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มติ      ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบั AO Fund และ AO Fund 1 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 9,591,143,528 0 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 0 

วาระท ี8 พจิารณาเรืองอืนๆ   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบสรุปไดด้งันี 
นางสาวเจนเนตร เมธาววิีนิจ 
ผูถื้อหุ้น 

ตอนนีมีบริษทัไหนทียงัมีรายไดบ้า้ง 
 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

ในส่วนของสายธุรกิจ Digital Network นอกจากการให้บริการ DTRS แลว้ บริษทัยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย
อุปกรณ์สือสาร ส่วน Digital Content  รายได้หลักของสายธุรกิจนียงัคงเป็นการให้บริการด้านกีฬา     
การพยากรณ์และหมอดูสดออนไลน์ ซึงการพยากรณ์และหมอดูสดออนไลน์ได้รับความนิยมด้วยดี
เสมอมา ได้รับผลกระทบบ้างจาก COVID-19 สําหรับการให้บริการด้านกีฬาได้รับผลกระทบ    
อยา่งหนกัจาก COVID-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาต่างๆ ถูกเลือนออกไป คาดว่าน่าจะ
กลบัมาเริมถ่ายทอดสดไดใ้นเดือนสิงหาคม 

นางสาวเจนเนตร เมธาววิีนิจ 
ผูถื้อหุ้น 

งบการเงินสําหรับปี 2563 มีหนีสินรวมประมาณ 3,900 ล้านบาท บริษทัมีแผนทีจะทาํให้หนีลดลง
อยา่งไร และบริษทัแม่ไดเ้ขา้มาช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

หากมีรายไดจ้ากการให้บริการ DTRS จะทาํให้บริษทัมีกระแสเงินสดเพือทยอยชาํระหนีได ้ส่วนบริษทั
แม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนในรูปของการเพมิทุน การให้เงินกูย้มื และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
การคาํประกนัหนีเพอืใชล้งทุนในโครงการ 

นางสาวเจนเนตร เมธาววิีนิจ 
ผูถื้อหุ้น 

ธุรกิจหรือบริษทัยอ่ยทีมีผลการดาํเนินงานขาดทุนมาโดยตลอดและเป็นธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูง บริษทั
มีแนวทางทีจะปรับเปลียนอยา่งไร 

นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ ์
กรรมการบริหาร 

ในธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูงและประสบภาวะการขาดทุน บริษทัไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจดงักล่าวแลว้ เช่น 
ธุรกิจการจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และพยายามในการหาธุรกิจทีมีรายไดป้ระจาํเช่น การให้บริการ 
DTRS หรือ งานโครงการทีมีรายไดแ้น่นอนเพอืมาทดแทน  

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีได้สละเวลาเขา้ร่วม
ประชุมครังนี  และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.08 น. 

 

        ประธานทีประชุม 
                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 
 

           เลขานุการทีประชุม 
             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 
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สรุปสาระสําคัญของข้อกาํหนดและเงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอยีด 

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

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีหลกัประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

สกุลเงิน บาท 

จาํนวนตน้เงินรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทงัหมด 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปนี 
(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 

20 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท  
(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 

25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท  
(3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 

25 ชุดยอ่ย ชุดละ 10 ลา้นบาท 
(4) หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดที 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 

15 ชุดยอ่ย ชุดละ 20 ลา้นบาท 

เงือนไขการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บริษทัจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาํดบั และในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพไดใ้นแต่ละชุด บริษทัจะทยอยออกเป็นชุดยอ่ยแต่ละชุดตามความตอ้งการใช้
เงินของบริษทัในแต่ละคราว ทงันี การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพอยู่ภายใตค้วามสําเร็จของ
เงือนไขบังคับก่อน ซึงได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานทีเกียวขอ้งอืนๆ รวมถึงขอ้กาํหนดและ
เงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ทงันี กาํหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่
วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษทัมิได้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพครบจาํนวนภายใน 3 ปี บริษทัอาจขอมติทีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกหุ้นกู ้
แปลงสภาพส่วนทียงัไม่ออกโดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาสนบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

การชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบกาํหนด 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อน
ครบกาํหนด และ/หรือ บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบ
กาํหนด ทงันี การไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพทีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือ
ประกาศทีเกียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวขอ้ง  

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ (ทีมาและ
ความเหมาะสมของการกาํหนด
ราคาหรืออตัราแปลงสภาพ) 

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในราคา
ทีตาํกว่าราคาตลาดตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 
72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจาํกดั (“ประกาศท ีทจ. 72/2558”)  

“ราคาตลาด” คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั
ก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทังนี ราคาถัวเฉลียถ่วง
นาํหนกัคาํนวณจากราคาเฉลียของการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั (“ราคาใช้สิทธิ
แปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศ
ที ทจ . 17/2561 และประกาศที สจ .39/2551 ทังนี ราคาตลาดจะคาํนวณโดยกําหนด
ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพจะคาํนวณโดยกาํหนดทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

อย่างไรก็ตาม ถา้ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของ
บริษทั ณ ขณะนนั บริษทัจะตอ้งออกหุน้ชดเชยเพมิเติมในลกัษณะทีทาํใหก้ารคาํนวณหุน้
ทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

หมายเหตุ :   

o หากหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกาํหนด
ราคาแปลงสภาพตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (ราคา
ตลาด ณ วนัทีใช้สิทธิแปลงสภาพคาํนวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลังไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้กู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณจากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ย
ปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั) บริษทัมีหนา้ทีห้ามมิให้ AO Fund 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 

  20 

หัวข้อ รายละเอยีด 
และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ทีใชสิ้ทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว
ทงัหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีผูล้งทุนได้รับหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ
ดงักล่าว (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีผูล้งทุนไดรั้บหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ามขาย
ดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสังห้ามขาย ทงันี ตาม
หลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ ์
เงือนไข และวิธีการพจิารณาคาํขอให้รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิมทุน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทงัทีไดมี้
การแกไ้ขเพิมเติม) 

o ในกรณีทีบริษทัออกหุน้เพิมทุนเพือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการตามรายละเอียดเพิมเติมในหัวขอ้ “เหตุการณ์ทีบริษทั
จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพมิเติมเพอืรองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันบั
จากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาํการของวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนด
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สปัดาห์ 

จาํนวนหุน้สามญัทีจดัสรรไว้
เพือรองรับการแปลงสภาพ 

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทงัจํานวน (ตามทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้อนุมตัไิปเรียบร้อยแล้ว) 

2,213,029,597 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ 
บริษทัภายหลงัการจดทะเบียนเพมิทุนชาํระแลว้ของบริษทับนสมมติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัทงัจาํนวน) 

หมายเหตุ  

จํานวนหุ้นทีจัดสรรเพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีเสนอขายในครังนี มีจํานวน  
2,213,029,597 หุ้น และจํานวนหุ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
1,731,043,303 หุ้น รวมจํานวนหุ้นทีจัดสรรเพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครังนีและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นจาํนวนทงัสิน 3,944,072,900 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ของ
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั ภายหลงัการจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้
ของบริษทับนสมมติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพรวมถึงใบสาํคญั
แสดงสิทธิแลว้ทงัจาํนวน 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเกิด
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยที์หุ้นสามญัของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนนั 
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ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษทัในครังนีเขา้ข่ายเป็นการ
เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา            
4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที ทจ. 17/2561 เรือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ (“ประกาศที ทจ. 17/2561”) 
ดังนัน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมี
ลกัษณะทีไม่ทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทีเสนอขายในวงจาํกดัเกินกวา่ 10 รายใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจาํนวนผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพขา้งตน้จะตอ้งนับ
จาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทงัหมดทีเสนอขายในวงจาํกัด (ไม่ว่าจะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลง
สภาพจากการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ หรือไดรั้บโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพมา
จากผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทีแท้จริงเท่านัน              
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วธีิการจดัสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจาํกดัในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund)  แ ละ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)  ซึง เ ป็นผู ้ลงทุน
สถาบันตามนัยของขอ้ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ที กจ. 4/2560 เรืองการกาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในวงจาํกดั ครังนีเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ทีบริษทัจะตอ้งออก
หุน้ใหม่เพมิเติมเพอืรองรับการ
เปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

บริษทัอาจดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัย                    
มติอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือเลือกทีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่        
ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑ์ทีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทันนั จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู ้
แปลงสภาพจากกรณีทีบริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบันกัลงทุน ทงันี
การพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ 
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทงัจํานวน (ตามทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้อนุมตัไิปเรียบร้อยแล้ว) 

(1) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปนี  
Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที  
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หัวข้อ รายละเอยีด 
Po = ราคาหุ้นทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 0.5243 บาทต่อหุ้น โดยใชร้าคาถวัเฉลียถ่วงนําหนัก
ของหุ้นของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัที
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือ
พิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู ้
แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจาํกัด คือ ระหว่างวนัที 11 มกราคม 2565 ถึงวนัที 31 
มกราคม 2565   

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ
ใหเ้ท่ากบั Po ซึงเท่ากบั 0.4719 บาทต่อหุน้  

PE = ราคาหุ้นหลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที  

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

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 14,937,949,781 หุน้  

Qe = จาํนวนหุน้ทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้ทีจดัสรร
ไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 2,213,029,597 หุน้  

ดงันนั  

PE =  (0. 5243 x 14,937,949,781)  +  (0. 4719 x 2,213,029,597)  /  ( 14,937,949,781 + 
2,213,029,597)  

PE = 0.5175 บาทต่อหุน้  

Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.5243  – 0.5175)/ 0.5243 = 1.29%  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู ้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัทงั 
จาํนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ร้อยละ 1.29 ซึงเป็นกรณีทีบริษทัออก และ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากทีสุดทีราคาแปลงสภาพเท่ากบัร้อยละ 90 ของ ราคา Po 

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทงัจํานวน (ตามทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้อนุมตัไิปเรียบร้อยแล้ว) 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 
ต่อไปนี  

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที 

Qo = จาํนวนหุน้ทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 14,937,949,781 หุน้  

Qe = จาํนวนหุน้ทีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจาํนวนหุน้ทีจดัสรร
ไวเ้พอืรองรับการแปลงสภาพจาํนวน 2,213,029,597 หุน้  
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หัวข้อ รายละเอยีด 
Control Dilution = 2,213,029,597 /(14,937,949,781 +2,213,029,597) = ร้อยละ 12.90 

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู ้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัทงั 
จาํนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ของผูถื้อหุ้นจะคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 12.90 

ขอ้มูลเพมิเติมอนื ๆ รายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้เป็นสรุปสาระสําคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพเบืองตน้ ซึงอาจเปลียนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิมเติมจะถูกระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดและเงือนไขสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

วตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู้
แปลงสภาพและแผนการใชเ้งิน  

โปรดพิจารณาวตัถุประสงค์ของการออกหุ้นกู ้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตาม
รายละเอียดทีปรากฏในแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) (สิงทีแนบมาดว้ย 3)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เหตผุล ความจาํเป็น และความ
สมเหตุสมผลของการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
รวมทงัวเิคราะห์ความสามารถ
ในการชาํระหนีของบริษทั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูที้ไม่ใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเมือครบกาํหนดไถ่
ถอน 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใน
ครังนีเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษทั เพิมความคล่องตวั รวดเร็วในการ
ระดมทุน ทนัต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจยัแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึงจะ
ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัในการเพิมสภาพคล่องทางการเงินและใชข้ยาย
การลงทุนในคราวทีบริษทัมีความจาํเป็นไดอ้ย่างทันท่วงที รวมถึงยงัช่วยทาํให้ตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัลดลงในกรณีทีนาํเงินเพิมทุนไปชาํระหนี ตลอดจนฐานะทางการ
เงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมันคงมากยิงขึน อันจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและมนัคงทางดา้นการเงินของบริษทั อีกทงัยงัเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน
ของบริษทัใหมี้ความเหมาะสมมากขึน รวมทงับริษทัสามารถนาํเงินไดม้าสร้างรายไดจ้าก
การลงทุนและการพฒันาธุรกิจของบริษทั และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ทีเกียวเนืองหรือ
สนับสนุนธุรกิจทีดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ซึงจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทัและ       
ผูถื้อหุ้นในอนาคต นอกจากนี การระดมทุนในครังนียงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัและ
ผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดทีระบุไวแ้บบรายงานการเพิมทุน (สิงทีแนบมาดว้ย 3) ทงันี ใน
กรณีทีบริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้แปลงสภาพไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เมือครบกาํหนดไถ่ถอน บริษทัคาดวา่การดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตน่าจะมีกระแส
เงินสดเพียงพอ นอกจากนี หากมีความจาํเป็นบริษทัอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามญั
เพิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลในวงจาํกดัซึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึง ทงันี บริษทั
จะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานนัประกอบการตดัสินใจอีกครังหนึง 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้
เงินทีไดจ้ากการเสนอขายหุน้  

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงรวมทงัไดรั้บเงินจากการเสนอขายกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวภายใน 1 ปีนบัแต่
วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อยา่งไรก็ตาม 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินจากการเพิมทุนในครังนีจะส่งผลใหบ้ริษทัอาจสูญเสียโอกาสใน
การดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษทัในอนาคต  

ผลกระทบทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัทอัน
เนืองมาจากการเพมิทุน   

การเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครังนีจะเป็น
การเพิมความแข็งแกร่งทงัในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิมความยืดหยุน่ดา้นฐานะ
การเงินเพือเขา้ลงทุนโครงการในอนาคต ดงันนั การเพิมทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

คาํรับรองของกรรมการ  ในกรณีทีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเรืองทีเกียวกับการเพิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที
ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหาย
จากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกัด พ .ศ . 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าทีนนัเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีมี
ความเกียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ . 2535 (และทีแกไ้ขเพมิเติม) 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือน นับแต่วนัสินสุด ของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  

 ผูถื้อหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทังหมด          
จะเขา้ชือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรือง
และเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นนั  

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนันับแต่วนัทีได้รับหนังสือจาก          
ผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบงัคบัไวน้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนัทีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม    
ผูถื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสีครังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นข้อ 33 นัน ผูถื้อหุ้นตามวรรคสีจะตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครังนนัให้แก่บริษทั 

 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที  วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรืองทีเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน          
วนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยสิีบห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่า
กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้หนึงชวัโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34 มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 
(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
(2)   ในกรณีต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
ข.   การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.   การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมาย     

ให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไร
ขาดทุนกนั  

 

ขอ้ 35 กิจการอืนทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี 
 (1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงวา่ในรอบปีทีผา่นมากิจการของบริษทั 

 ไดจ้ดัการไป 
 (2)    พิจารณาและอนุมติังบดุล 
 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
 (4)    เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 (5)    แต่งตงัผูส้อบบญัชี 
 (6)    กิจการอืน ๆ   
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า  คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด
ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด    

  

ขอ้ 16 ให้ทีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 
 (1) ให้ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีพึงจะมี 

หรือพึงจะเลือกตงัในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า
จาํนวนกรรมการทีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกไปนนัจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

ขอ้ 21 ทีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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เรืองอืน ๆ   
 

ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ ทีประชุม    
ผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมสามญัประจาํปี   

 (1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่ง
เงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังคราว ในเมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายใน  เดือน นับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทงันี   
ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีมีหน้าทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครังทีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน 
และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ
บริษทัทีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครังนนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

( แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน ) 
 

 เขียนที      
 วนัที เดือน พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ อยูบ่า้นเลขที ถนน    
ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ        บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)         
โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
     1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ถนน    
 ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
     2.     นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ        73 ปี อยูบ่า้นเลขที       99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวิท 63   
 ตาํบล/แขวง      คลองตนัเหนือ อาํเภอ/เขต            วฒันา จงัหวดั           กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย ์     10110 หรือ 

     3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร อาย ุ        74 ปี อยูบ่า้นเลขที               8/13 ถนน     เยน็อากาศ   
 ตาํบล/แขวง        ทุ่งมหาเมฆ อาํเภอ/เขต            สาทร จงัหวดั            กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์     10120 หรือ 
    4.      นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ        55 ปี อยูบ่า้นเลขที             77/245 ถนน   พญาไท   
 ตาํบล/แขวง           พญาไท อาํเภอ/เขต         ราชเทว ี  จงัหวดั             กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์     10400  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม              วสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565           
ในวนัที   18 มีนาคม 2565   เวลา   10.00 น.   ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 
หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ติดอากร
แสตมป์  

บาท 

โปรดกา
เครืองหมาย
หนา้ชือ
ผูรั้บมอบ
ฉันทะเพียง
ชือเดียว 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
( แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทีละเอยีดชัดเจนตายตัว ) 

 
 เขียนที      
 วนัที เดือน พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ อยูบ่า้นเลขที ถนน    
ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ        บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)         
โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
     1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ถนน    
 ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
     2.     นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต อาย ุ        73 ปี อยูบ่า้นเลขที       99 ซ.แจ่มจนัทร์ ถนน สุขมุวิท 63   
 ตาํบล/แขวง      คลองตนัเหนือ อาํเภอ/เขต            วฒันา จงัหวดั           กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย ์     10110 หรือ 

     3.    ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร อาย ุ        74 ปี อยูบ่า้นเลขที               8/13 ถนน     เยน็อากาศ   
 ตาํบล/แขวง        ทุ่งมหาเมฆ อาํเภอ/เขต            สาทร จงัหวดั            กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์     10120 หรือ 
    4.      นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ อาย ุ        55 ปี อยูบ่า้นเลขที             77/245 ถนน   พญาไท   
 ตาํบล/แขวง           พญาไท อาํเภอ/เขต         ราชเทว ี  จงัหวดั             กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์     10400  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม          วสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565           
ในวนัที  18 มีนาคม 2565   เวลา  10.00 น.   ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด          
จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

  วาระที   1 เรือง รับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2564                
                                       (วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระที   2 เรือง พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ . เพือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั       

                            (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที   3 เรือง พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ให้แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั    
     (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 


 

โปรดกา
เครืองหมาย
หนา้ชือ
ผูรั้บมอบ
ฉันทะเพียง
ชือเดียว 
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  วาระที    4 เรือง พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ . 
เพอืให้สอดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั       

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที     5 เรือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนเพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ   
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     6  เรือง พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพมิเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้       
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที     7 เรือง พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6)  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
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กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
   
 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

1. ผูถ้ือหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน)                        
ในการประชุม          วิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565    ในวนัที   18 มีนาคม 2565  เวลา  10.00 น.   ณ ห้องประชุม ชัน  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลา และสถานทีอืน  

  วาระที เรือง            
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที เรือง            
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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รายชือกรรมการ ตําแหน่ง อายุ ทีอยู่ 
การมีส่วนได้เสีย
พเิศษในวาระการ

ประชุมครังนี 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(ณ วันที 24 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 

1. นายปิยะพนัธ์ จัมปาสุต 
 
 

 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

73 
 

99 ซอยแจ่มจนัทร์  
ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110 

 
ไม่มี 

 

- 

 

2. ดร.โชติวทิย์  ชยวฒันางกรู 
 
 

 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
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8/13 ถนนเยน็อากาศ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  

 

ไม่มี 
 

 

9,000,000 หุ้น 
คิดเป็น 0.07% 

  
 

 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
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77/245 ถนนพญาไท  
แขวงพญาไท  
เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

 

ไม่มี 
 

 

800,000 หุ้น 
คิดเป็น 0.01% 
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1. การลงทะเบียน 
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยนืหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม

ก่อนเวลาประชุมได้ตังแต่เวลา 9.00 น. ในวนัที 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4           
ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลกัฐานทีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้
ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2565 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือ
สร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร ทงันี สามารถดูแผนทีแสดงสถานทีจดัประชุมทีแนบมาพร้อมหนังสือฉบบันี ตามสิงทีส่งมาดว้ย
ลาํดบัที 8    
 
2.  หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
 1. บุคคลธรรมดา 
 1.1   กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 
   หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษทัจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ

และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

2. นิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษัทจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม              

โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท และประทบัตรา       

(ถา้มี) พร้อมทงัแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ            
ผูล้งนาม 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

  ให้คสัโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะ   
แบบ ค. ซึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.samartdigital.com  

 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
 หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 

ทงันี เอกสารทีมิไดม้ีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติ
บุคคลนนัรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ จาํนวน  แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ตามแบบทีกาํหนด  
ไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 ดงันี 
  
 แบบ ก. เป็นแบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
 
 ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี 
 1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านนั พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท         

คนใดคนหนึง ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที 6 โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 
ตามทีบริษทัระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และ
ส่งมาที: 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  
เลขที 99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 
 ทงันี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ    
ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนทีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่
เป็น Custodian ทีผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตงัให้เป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
 
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี   

1. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนทีไดรั้บ               
ณ ตอนลงทะเบียน 

       2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพือให้
เจา้หนา้ทีรับไปนบัคะแนน 

3. การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
เท่านัน โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม 
และถือวา่คะแนนเสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ 
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มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 
1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            

ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
2. กรณีอืนๆ ซึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันนักาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 8 
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แผนทแีสดงสถานทจัีดการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2565 
ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขท ี99/20 หมู่ 4 
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