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3. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพอืพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่    
ผูล้งทุนในวงจาํกัด ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  
ซึงบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง    
หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน และทีแกไ้ขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ .ศ.  2546 และทีแกไ้ขเพิมเติม (รวม
เรียกวา่ “ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) ทงันี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยทีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ทงันี ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักคาํนวณจากราคาเฉลียของการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ที
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 17/2561 เรืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีที
ออกใหม่ และประกาศสํานักงานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ สจ. 39/2551 เรือง การคาํนวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 
(รวมเรียกวา่ “ประกาศที ทจ. 17/2561 ประกาศที สจ. 39/2551 และประกาศท ีทจ. 72/2558”) อยา่งไรก็ตามถา้ราคาแปลงสภาพที
คาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนนั บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะทีทาํให้การ
คาํนวณหุ้นทังหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญ
ขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (สิงทแีนบมาด้วย 1)  

ในการนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 เพือ
พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานเจา้หน้าที
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ที
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือดําเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและ
เกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเพอืให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงอาํนาจใน
การดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1)  กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการ และเงือนไขอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลาย
คราว ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ วนัทีออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ มูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จาํนวนหุ้นสามัญเพือรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบีย การคาํนวณ และวิธีการชาํระดอกเบีย ราคาแปลงสภาพ 
อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสินสุด
ของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วธีิการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือการกาํหนดเหตุการณ์ทีบริษทั ตอ้ง
ออกหุน้ใหม่เพมิเติมเพือรองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงือนไขการปรับสิทธิแปลง
สภาพ ทังนี คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ         
ผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย ในฐานะผูรั้บมอบ
อาํนาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาทีดีทีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงทีผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ            
จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เพอืรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 
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(2)  การแต่งตงัทีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย) ทีเกียวขอ้ง
กับการติดต่อให้ข้อมูล และยืนเอกสาร คําขอ ค ําขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที
เกียวขอ้ง หรือในกรณีอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามทีเห็นสมควร   

(3)  เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แก้ไข เพิมเติม ลงนามในสัญญา คาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การ
เปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกเพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซึงรวมถึงการติดต่อ การยืน การแก้ไข การเพิมเติม การลงนามในคาํขอ
อนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การนาํ
หุ้นสามญัเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ   

(4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรทีเกียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เพือใหก้ารดาํเนินการตามทีระบุไวข้า้งตน้สาํเร็จลุล่วง 

4. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียน
ของบ ริษัท จําน วน 221,302,959.70 บาท  จากทุ นจดท ะเบี ยน เดิม  1,493,794,978.10 บาท  เป็นทุ น จดทะเบี ยนจํานวน 
1,715,097,937.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 2,213,029,597 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) (สิงทแีนบมาด้วย 2)  

5. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4.  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,715,097,937.80 บาท (หนึงพนัเจ็ดร้อยสิบห้าลา้นเก้าหมืนเจ็ดพัน
เกา้ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 17,150,979,378 หุน้ (หนึงหมืนเจด็พนัหนึงร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสน
เจ็ดหมืนเกา้พนัสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 17,150,979,378 หุน้ (หนึงหมืนเจด็พนัหนึงร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสน
เจ็ดหมืนเกา้พนัสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)”   

ในการนี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณา
อนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดเงือนไขและรายละเอียดในการดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัการเพิมทุน
ดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คาํขอ
ต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพือปฏิบติัให้เป็นไปตามคาํสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและ
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แกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิมทุนเขา้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

6. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิมทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจาํนวนไม่เกิน 2,213,029,597 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (จาํนวนหุ้นทีจดัสรร
เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีเสนอขายในครังนี มีจาํนวน 2,213,029,597 หุ้น และจาํนวนหุ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิอีกจาํนวน 1,731,043,303 หุ้น รวมจาํนวนหุ้นทีจดัสรรเพือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพครังนีและใบสําคญัแสดงสิทธิ
เป็นจาํนวนทงัสิน 3,944,072,900 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัภายหลงัการ
จดทะเบียนเพมิทุนชาํระแลว้ของบริษทับนสมมติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสาํคญัแสดงสิทธิ
แลว้ทงัจาํนวน) เพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบั AO Fund และ AO Fund 1 ซึงบุคคลดงักล่าวไม่
เป็นบุคคลทีเกียวโยงกบับริษทั ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั ทงันี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ตาํกวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาด โดยทีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ทงันี ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักคาํนวณจากราคาเฉลียของการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั 
ทงันี ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศที ทจ. 17/2561 ประกาศที สจ. 39/2551 และประกาศที ทจ. 72/2558 อยา่งไรก็ตามถา้
ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนัน บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมใน
ลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (สิงทแีนบมา
ด้วย 1) และแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) (สิงทแีนบมาด้วย 2) 

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 23 ดงันี 

ขอ้ 23 “ประกอบกิจการคา้ ผลิต นาํเขา้เเละส่งออก หรือใหไ้ดม้าโดยวธีิใด มีไวเ้พอืใช ้ใหบ้ริการ ขายปลีก 
ขายส่ง ขายโดยวิธีผ่อนชาํระหรือจาํหน่ายด้วยวิธีการใดๆ และให้บริการซ่อมบาํรุง เครืองวิทยุคมนาคม โทรศพัท์เคลือนที     
วทิยติุดตามตวั เครืองมือเครืองใชสื้อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครืองคอมพวิเตอร์ ผลิตภณัฑโ์ปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เเละซอฟต์แวร์ เครืองมือเครืองใช้ไฟฟ้า เครืองมือเครืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครืองรับส่งวิทยุและ
โทรทัศน์ เครืองมือเครืองใช้สํานักงานและภายในบ้าน รวมทังอุปกรณ์ แบตเตอรี ส่วนประกอบและอะไหล่ทีเกียวข้อง         
ของสินคา้ดงักล่าว” 

ในการนี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครังที /2565 พิจารณา
อนุมติัการมอบอาํนาจให้ประธานเจา้หน้าทีบริหาร หรือบุคคลทีประธานเจา้หน้าทีบริหารมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการ
พิจารณาแกไ้ข เพิมเติม ปรับปรุงถอ้ยคาํของวตัถุประสงค ์รวมทงัมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบั
การดาํเนินการดังกล่าวตามทีเห็นสมควร และเพือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั และการตีความของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้อง รวมทังตามคาํแนะนําหรือคาํสังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าทีเพือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติม
วตัถุประสงคส์าํเร็จลุล่วง 
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8. มีมติอนุมัติกาํหนดวนัประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ในวนัที 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.       
ณ หอ้งประชุมชนั 16  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  
เพือพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี 

วาระที 1 รับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2564 
วาระที 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั 
วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพ 
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพมิเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 23 
วาระที 7 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 

นอกจากนี สืบเนืองจากสถานการณ์โรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัมีมติอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานเจา้หนา้ที
บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อํานาจของบริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเรียกประชุมวิสามญั  
ผูถื้อหุ้น ครังที /2565 ซึงรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 การกาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลง
วนั เวลา สถานที และรายละเอียดอนืๆ ตามทีเห็นวา่จาํเป็นหรือสมควร 

9.  มีมติอนุมัติกําหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น ครังที 1/2565 
(Record Date) ในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของ
บริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิมเติม และ/หรือ
เปลียนแปลงวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 รวมทงัวนั
เวลา สถานที และรูปแบบสําหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบทีมีต่อผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

จึงเรียนมาเพอืทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
  (นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์) 

   ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
    บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท:์ 02-502-6871, 02-502-6766 
โทรสาร:  02-502-6870 
อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com 
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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 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใตค้วามสําเร็จของ
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 

การชาํระคืนเงินตน้ ชาํระงวดเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นับจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

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
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลังไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้กู ้ทงันีราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณจากราคาปิดถ่วงนาํหนกัดว้ย
ปริมาณการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั) บริษทัมีหนา้ทีห้ามมิให้ AO Fund 
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
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หัวข้อ รายละเอยีด 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทงัทีไดมี้
การแกไ้ขเพิมเติม) 

o ในกรณีทีบริษทัออกหุน้เพิมทุนเพือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการตามรายละเอียดเพิมเติมในหัวขอ้ “เหตุการณ์ทีบริษทั
จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพมิเติมเพอืรองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันบั
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 ภายหลงัการจดทะเบียนเพมิทุนชาํระแลว้
ของบริษทับนสมมติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพรวมถึงใบสาํคญั
แสดงสิทธิแลว้ทงัจาํนวน 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเกิด
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยที์หุ้นสามญัของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนนั 

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
จาํนวนผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทงัหมดทีเสนอขายในวงจาํกดั (ไม่ว่าจะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลง
สภาพจากการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ หรือไดรั้บโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพมา
จากผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทีแท้จริงเท่านัน              
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

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  

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทังจํานวน (ตามทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้อนุมตัไิปเรียบร้อยแล้ว) 
(1) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปนี  

Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที  

Po = ราคาหุ้นทีมีอยูเ่ดิม ซึงเท่ากบั 0.5243 บาทต่อหุ้น โดยใชร้าคาถวัเฉลียถ่วงนําหนัก
ของหุ้นของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัที
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือ
พิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
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  
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หัวข้อ รายละเอยีด 
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  

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 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เหตผุล ความจาํเป็น และความ
สมเหตุสมผลของการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
รวมทงัวเิคราะห์ความสามารถ
ในการชาํระหนีของบริษทั

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ในครังนีเป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนของบริษทั เพิมความคล่องตวั รวดเร็วในการ
ระดมทุน ทนัต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจยัแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึงจะ
ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัในการเพิมสภาพคล่องทางการเงินและใชข้ยาย
การลงทุนในคราวทีบริษทัมีความจาํเป็นไดอ้ย่างทันท่วงที รวมถึงยงัช่วยทาํให้ตน้ทุน
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หัวข้อ รายละเอยีด 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูที้ไม่ใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเมือครบกาํหนดไถ่
ถอน 

ทางการเงินของบริษทัลดลงในกรณีทีนาํเงินเพิมทุนไปชาํระหนี ตลอดจนฐานะทางการ
เงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมันคงมากยิงขึน อันจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและมนัคงทางดา้นการเงินของบริษทั อีกทงัยงัเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน
ของบริษทัใหม้ีความเหมาะสมมากขึน รวมทงับริษทัสามารถนาํเงินไดม้าสร้างรายไดจ้าก
การลงทุนและการพฒันาธุรกิจของบริษทั และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ทีเกียวเนืองหรือ
สนับสนุนธุรกิจทีดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ซึงจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทัและ       
ผูถื้อหุ้นในอนาคต นอกจากนี การระดมทุนในครังนียงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัและ
ผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดทีระบุไวแ้บบรายงานการเพิมทุน (สิงทีแนบมาดว้ย 2) ทงันี ใน
กรณีทีบริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้แปลงสภาพไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เมือครบกาํหนดไถ่ถอน บริษทัคาดวา่การดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตน่าจะมีกระแส
เงินสดเพียงพอ นอกจากนี หากมีความจาํเป็นบริษทัอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามญั
เพิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลในวงจาํกดัซึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึง ทงันี บริษทั
จะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานนัประกอบการตดัสินใจอีกครังหนึง 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้
เงินทีไดจ้ากการเสนอขายหุน้  

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงรวมทงัไดรั้บเงินจากการเสนอขายกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวภายใน 1 ปีนบัแต่
วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อยา่งไรก็ตาม 
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) 

 



สิงทีแนบมาดว้ย 2 

1 
 

(F53-4)  
แบบรายงานการเพมิทนุ 

บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน)   
วนัท ี10 กมุภาพนัธ์ 2565 

ขา้พเจา้บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /2565 เมือวนัที 10 
กุมภาพนัธ์ 2565 เกียวกบัการเพมิทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุน ดงัต่อไปนี 
1. การลดทุน / การเพมิทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน ,675,917,022.50 บาท โดยเป็นทุนชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,320,690,647.80 บาท 
1.1 การลดทุน 
ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้นําเสนอทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 182,122,044.40 บาท จากทุนจดทะเบียน ,675,917,022.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,493,794,978.10 บาท โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 1,821,220,444 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
1.2 การเพมิทุน  
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,493,794,978.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
1,715,097,937.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 2,213,029,597 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  โดยเป็นการเพมิทุนในลกัษณะ ดงันี  

การเพมิทุน ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทตีราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

2,213,029,597  
- 

0.10 
- 

221,302,959.70  
- 

 แบบมอบอาํนาจทวัไป 
(General Mandate)  

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 กรณีการเพมิทุนแบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทุน : ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพมิทุนแบบ General Mandate : ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจดัสรรหุ้นเพมิทุน 
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซือและชําระเงนิ

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

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

ไม่เกิน  
2,213,029,597  

หุน้ 

อตัราแปลง
สภาพ เท่ากบั 
จาํนวนเงินตน้
ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพทีจะใช้
สิทธิหารดว้ย
ราคาแปลง
สภาพ 

ไม่ตาํกวา่     
ร้อยละ 90     
ของราคาตลาด 
(ราคาแปลง
สภาพ) 

บริษทัจะ
กาํหนดภายหลงั 
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

เพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
วงจาํกดั โปรดพจิารณา   
หมายเหตขุอ้ 2-4 และสรุป
สาระสาํคญัของขอ้กาํหนด
และเงือนไขของหุน้กูแ้ปลง
สภาพตามสิงทีแนบมาดว้ย 1 
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หมายเหตุ: 
1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึงจาํกดัความรับผิดทีไดรั้บยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO 

Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้การกาํกับของหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกับดูแลเรือง
การเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนระยะปานกลางถึง
ระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพือให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลางซึงจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลยทุธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือการจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษทัต่างๆ 
เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถุประสงคก์ารปรับโครงสร้างหนี นอกจากนี 
AO Fund และ AO Fund 1 ยงัเป็นกองทุนทีไดมี้การลงทุนในตราสารหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกและจาํหน่ายโดยบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากกวา่ 20 บริษทัตงัแต่ปี 2554 เป็นตน้มา  
บริษทั ซิโก ้แอสเส็ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนของ AO 
Fund ซึงเป็นบริษทัทีจดัตงัขึนในประเทศสิงคโปร์ และขึนทะเบียนเป็นบริษทัจดัการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตังจาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็น
ผูจ้ดัการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดงันนั AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู ้
ลงทุนสถาบนั ตามนยัของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยที์ กจ. 4/2560 เรืองการ
กาํหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน
วงจาํกดัครังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที ทจ. 17/2561 

2. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 
บาท ให้แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO 
Fund 1”) ซึงบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกบับริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั และทีแกไ้ขเพมิเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ .ศ.  2546 และทีแกไ้ขเพมิเติม (รวม
เรียกวา่ “ประกาศรายการทเีกยีวโยงกัน”) ทงันี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยทีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัทีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ ทงันี ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักคาํนวณจากราคาเฉลียของการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกัน ทงันี ตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 17/2561 เรืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนีทีออกใหม่ และประกาศสาํนกังานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ สจ. 39/2551เรือง การ
คาํนวณราคาเสนอขายหลักทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตาํ และ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจาํกดั (รวมเรียกวา่ “ประกาศท ีทจ. 17/2561 ประกาศท ีสจ. 39/2551 และประกาศท ีทจ. 72/2558”) อยา่งไรก็ตาม ถา้ราคา
แปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนัน บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมใน
ลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สรุปสาระสาํคญัขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (สิงทแีนบมาด้วย 1) 
ในการนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมติัการ
มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
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และกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกียวเนือง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงอาํนาจในการ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี   
(1) กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการ และเงือนไขอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามความ

เหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้กาํหนดและ
เงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จาํนวนหุ้น
สามัญเพือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบีย  
ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสินสุดของ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วธีิการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือการกาํหนดเหตุการณ์ทีบริษทั ตอ้งออกหุน้ใหม่เพมิเติมเพอื
รองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทงันี คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
กรรมการผู ้มีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู ้จ ัดการ และ/หรือบุคคล                           
ทีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ
มอบหมาย ในฐานะผูรั้บมอบอาํนาจจะกาํหนดราคาแปลงสภาพในราคาทีดีทีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เพอืรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

(2) การแต่งตงัทีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย) ทีเกียวขอ้งกบัการติดต่อให้
ขอ้มูล และยืนเอกสาร คาํขอ คาํขอผ่อนผนั หลกัฐานกบัหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง หรือในกรณีอืนใดทีเกียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตามทีเห็นสมควร   

(3) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพมิเติม ลงนามในสญัญา คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผล
การขาย และเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุ้น
สามญัเพมิทุนทีออกเพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซึงรวมถึงการติดต่อ การยนื การแกไ้ข 
การเพมิเติม การลงนามในคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การนาํหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ   

(4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรทีเกียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพือให้การ
ดาํเนินการตามทีระบุไวข้า้งตน้สาํเร็จลุล่วง 

3. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 เพือพิจารณาอนุมัติการ 
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,493,794,978.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จาํนวน 1,715,097,937.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 2,213,029,597 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ   

4. ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมติัการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจาํนวนไม่เกิน 2,213,029,597 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  
(จาํนวนหุ้นทีจดัสรรเพือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีเสนอขายในครังนี มีจาํนวน 2,213,029,597 หุ้น และจาํนวนหุ้นทีจดัสรร
เพือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ อีกจาํนวน 1,731,043,303 หุน้ รวมจาํนวนหุ้นทีจดัสรรเพอืรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพครังนีและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นจาํนวนทงัสิน 3,944,072,900 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด
ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้          
แปลงสภาพและใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ทงัจาํนวน) เพือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบั AO Fund 
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และ AO Fund 1 ซึงบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกบับริษทัตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั ทงันี ราคาแปลงสภาพ
ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ตาํกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยทีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้น
ของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั 
ก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ทงันี ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัคาํนวณจากราคาเฉลีย
ของการซือขายในแต่ละวนัทาํการติดต่อกนั ทงันี ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศที ทจ. 17/2561 ประกาศที สจ. 39/2551 
และประกาศที ทจ. 72/2558 อยา่งไรก็ตาม ถา้ราคาแปลงสภาพทีคาํนวณขา้งตน้ตาํกวา่มูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั ณ ขณะนนั 
บริษทัจะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิมเติมในลกัษณะทีทาํให้การคาํนวณหุ้นทงัหมดทีจะออกในมูลค่าทีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลง
สภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษทั 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (สิงทแีนบมาด้วย 1) 

2.1.1  การดาํเนินการของบริษัท กรณีทมีีเศษของหุ้น  

 กรณีทีมีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง 

2.2 แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิม หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพอืรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิใน
การซือหุ้นเพมิทุนทีโอนสิทธิ
ได ้

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

1/ ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพมิทุนแบบ General Mandate 

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตักิารเพมิทุนและจัดสรรหุ้นเพมิทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น ครังที /2565 ในวันที 18 มีนาคม 2565 เวลา .  น. ณ ห้องประชุม ชัน 16                                           

อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครงัที 1/2565 ในวนัที  กุมภาพนัธ์ 2565 

 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพอืสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตงัแต่วนัที ................................ 
จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

4. การขออนุญาตเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุนต่อหน่วยงานราชการทเีกยีวข้องและเงือนไขการขออนุญาต 
4.1 บริษทัจะเพิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 มีมติอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ข
เพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
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4.2 บริษทัจะยืนขอจดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกและเสนอขายให้ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย    
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.3 บริษทัจะขออนุมติัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพอืขออนุมติัใหรั้บหุน้สามญัเพิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ภายหลงัจากทีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั (กรณีมีการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว) 

5. วตัถุประสงค์ของการเพมิทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทเีพมิ 
การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกใหม่ใหแ้ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครังนีมีวตัถุประสงค์

การใชเ้งินตามทีระบุดา้นล่างนี โดยจาํนวนเงินทุนทีจะนาํไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาการใชเ้งิน 
ภายใน 6-12 เดือน 

วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ จํานวนเงนิทุนทจีะนําไปใช้ 
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. ใช้เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัและเสริมสภาพ
คล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพือเพิมความ
แขง็แกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษทั 

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ภายใน 6-12 เดือน 

2. เพือรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจ
เกียวเนือง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษทัใน
อนาคต รวมทงัเพือใชล้งทุนในโครงการต่างๆ และเป็น
แหล่งเงินทุนสําหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึงจะ
ช่วยใหบ้ริษทัสามารถสร้างฐานรายไดที้มนัคงและยงัยืน
ทงัในระยะสันและระยะยาว 

3. เพอืใชช้าํระคืนหนีเงินกูย้มืของบริษทั 
 อยา่งไรก็ตามจาํนวนเงินทีจดัสรรและระยะเวลาทีจดัสรรสามารถปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ของการดาํเนินงานและความ
เหมาะสม  

6. ประโยชน์ทบีริษัทจะได้รับจากการเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 
6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึนจากเงินทุนหมุนเวียนทีได้รับจากเงินเพิมทุน ซึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางการเงิน เพือใหบ้ริษทัมีความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ เพอืใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั เพอืใหมี้เงินเพียงพอ
ในการดาํเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซึงจะช่วยให้บริษทัสามารถสร้างฐานรายไดที้มนัคงและ
ยงัยนืทงัในระยะสันและระยะยาว  

6.2 เพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ เพือเตรียมพร้อมสาํหรับโอกาสทางธุรกิจอืน ๆ ในอนาคตทีจะมาถึง รวมทงั
การขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจทีเกียวเนืองในอนาคตดงักล่าว ซึงจะช่วยให้บริษทัสามารถสร้างฐานรายไดที้มนัคงและ
ยงัยนืทงัในระยะสันและระยะยาว 

6.3 ช่วยให้บริษทัคงความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางการเงิน เช่น การชาํระหนีต่าง ๆ รวมถึงดอกเบียทีเกิดขึน
จากการดาํเนินธุรกิจโดยปกติ ซึงช่วยเพมิความสามารถใน การขยายการลงทุนเพมิเติมอนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของ
บริษทัมีแนวโนม้ทีจะเติบโตไดใ้นอนาคต 
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7. ประโยชน์ทผีู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 
7.1   เงินทีไดจ้ากการเพิมทุนในครังนี จะช่วยเพิมความแขง็แกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษทั นอกจากนี บริษทัยงัจะใชเ้งิน

ดงักล่าวในการลงทุน เพือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อนัจะช่วยเสริมสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรให้กับบริษทัในอนาคต 
ทงันี หากบริษทัมีผลการดาํเนินงานทีดี ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บเงินปันผลของบริษทัตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2  ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงาน สิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หรือสิทธิอืน ๆ เช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั เริมตงัแต่เมือได้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกู ้
แปลงสภาพของบริษทัเป็นหุ้นสามญัของบริษทั และมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัทีไดจ้ดทะเบียน 
ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอยีดอืนใดทจํีาเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 
รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นเพือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามสรุปสาระสําคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (สิงทแีนบมาด้วย 1) 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

ลาํดับ ขันตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2565 10 กุมภาพนัธ์ 2565 
2 วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2565 (Record date) 
24 กุมภาพนัธ์ 2565 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 18 มีนาคม 2565 
4 จดทะเบียนเพมิทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น               
ครังที 1/2565 มีมติอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียน 

5 ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุน               
ในวงจาํกดั 

กาํหนดขึนภายหลงัไดรั้บมติอนุมติัจากทีประชุมวสิามญั          
ผูถื้อหุ้นครังที /2565  

 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
                     (นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์)           (นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร) 

    กรรมการ             กรรมการ 


