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เรื อง

แจ้งการเผยแพร่ หนังสื อแจ้งสิ ทธิ การจองซื( อหุน้ สามัญเพิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และเอกสารการจองซื( อหุน้ สามัญเพิมทุน
ควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพือเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที ที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื อวันที 27 เมษายน 2561 ของบริ ษทั สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 990,056,250
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํา นวน 440,025,000 บาท โดยการตัด หุ ้น สามัญจดทะเบี ย นที ยัง ไม่ ไ ด้น ํา ออกจํา หน่ า ยจํา นวน
5,500,312,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และได้มีมติ อนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จํานวน 1,100,062,500
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวน 11,000,625,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพือรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
การถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรั บการใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื( อหุ ้นสามัญของบริ ษ ัท รุ่ นที 1 (SDC-W1)
(“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ”) บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดระยะเวลาจองซื( อและการชําระเงินค่าจองซื( อหุ ้นสามัญเพิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ครั(งนี( ระหว่างวันที 22-25 และ 28 พฤษภาคม 2561 ตั(งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ ดังนี(
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิ น 8,800,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ ้น W หุ้นสามัญเดิมต่อ X หุน้ สามัญเพิมทุน
ในกรณี ทีมี เศษของหุ ้นที เกิ ดจากการคํานวณ ให้ปัด เศษของหุ ้นนั(นทิ(ง ทั(งนี( ผูถ้ ื อหุ ้นอาจจองซื( อหุ ้นสามัญเพิมทุนเกิ น กว่า สิ ทธิ
(Oversubscription) ได้ โดยทีผูถ้ ือหุน้ เดิมทีจองซื( อเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุน้ ทีจองซื( อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมือมีหุน้ เหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ทีได้จองซื( อตามสิ ทธิครบถ้วนทั(งหมดแล้วเท่านั(น ทั(งนี( กําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิมทุนในราคาหุน้ ละ 0.30 บาท
2. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพือจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ทีจองซื( อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุน้ สามัญเพิมทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
เพือเป็ นการเพิมช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อแจ้งสิ ทธิ การจองซื( อหุ ้นสามัญเพิมทุน
ควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิและเอกสารการจองซื( อหุน้ สามัญเพิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพือเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถื อหุ ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.samartdigital.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั(งแต่วนั ที 8 พฤษภาคม
2561 เป็ นต้นไป ทั(งนี( บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อแจ้งสิ ทธิ การจองซื( อหุน้ สามัญเพิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และเอกสารการจองซื(อ
หุ้นสามัญเพิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพือเสนอขายแก่ผูถ้ ือ หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ต่อไป ทั(งนี( บริ ษทั กําหนดให้วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมี สิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Record Date)

ทั(งนี( หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกียวกับการจัดสรร ขั(นตอน และวิธีการจองซื( อหุ ้นสามัญเพิมทุน กรุ ณาติ ดต่อบริ ษทั
ได้ทีคุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร โทรศัพท์ 02-502-6871 หรื อตัวแทนรับจองซื( อหุน้ สามัญเพิมทุนที
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั(น 29 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
คุณเบญจวรรณ ผาสุ ข / คุณฐานมาศ พึงโพธิg / คุณปิ ยพร แคว้นน้อย / คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1141, 1143 หรื อ 1147
โทรสาร 0-2618-1120

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ
บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 02-502-6871 / 02-502-6766
โทรสาร : 02-502-6870

