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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 พนัธุ์บา้นแหลม  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 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 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

เจลทีจดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

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 ์เป็นผูร้ายงานตอ่ทีประชุม 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 ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 

โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง

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

เกยีวโยงกนัในวงเงนิไม่เกนิ 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 เรืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม ่          

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 ง รับ 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 จะนาํไปคืนเงินทีกูม้าจากบริษทัแม่หรือไม ่

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

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

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 โดยให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแทน 

“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 

โดยไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง

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 

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

 

16 

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 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

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 

วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ จํานวนเงนิทุนทจีะนําไปใช้ 

โดยประมาณ )บาท(  

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

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) 

 


