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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”) 

สกลุเงิน 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

วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกหุ้นกู ้แปลงสภาพ หากบริษทัมิได้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพครบจาํนวนภายใน 3 ปี บริษทัอาจขอมติทีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกหุ้นกู ้

แปลงสภาพส่วนทียงัไม่ออกโดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาสนบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 
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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

ก่อนวนัทีผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู ้ 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 
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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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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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Control Dilution = 2,213,029,597 /(14,937,949,781 +2,213,029,597) = ร้อยละ 12.90 

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู ้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัทงั 

จาํนวน การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (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

วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อยา่งไรก็ตาม 
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หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินจากการเพิมทุนในครังนีจะส่งผลใหบ้ริษทัอาจสูญเสียโอกาสใน

การดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษทัในอนาคต  

ผลกระทบทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัท

ตลอดจนฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัทอัน

เนืองมาจากการเพมิทุน   

การเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครังนีจะเป็น

การเพิมความแข็งแกร่งทงัในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิมความยืดหยุน่ดา้นฐานะ

การเงินเพือเขา้ลงทุนโครงการในอนาคต ดงันนั การเพิมทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

คาํรับรองของกรรมการ  ในกรณีทีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบตัิหน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเรืองทีเกียวกับการเพิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที

ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหาย

จากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน

จาํกัด พ .ศ . 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าทีนนัเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีมี

ความเกียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน

ประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ . 2535 (และทีแกไ้ขเพมิเติม) 

 

 


