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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) วัน เวลาและสถานที่   ประชุมเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่  99/20 หมู  4             ถนนแจงวฒันะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 เริ่มประชุม  นายปยะพันธ จัมปาสุต ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุมกลาวแนะนําตนเอง และไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท รายงานจํานวนผูเขารวมประชุมตอที่ประชุม ซึ่งมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนรวม 37 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 9,344,040,600 หุน คิดเปนรอยละ 70.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท โดยมาดวยตนเอง 14 ราย จํานวน 53,671,600 หุน และมอบฉันทะ 23 ราย จํานวน 9,290,369,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตอ โดยแจงตอที่ประชุมวาบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจจะไมเทากัน ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวากรรมการไดเขารวมประชุมครบทุกทานคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 6 คณะไดเขารวมประชุมดวย ตอจากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ และผูบริหารของบรษิัทท่ีเขารวมประชุม ดังนี้ กรรมการผูเขารวมประชุม   1. นายปยะพนัธ จัมปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2. ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  3. นายคันธิศ อรัณยกานนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ  4. นายเจริญรัฐ วไิลลักษณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมก ารผูมีอํ านาจล งนาม / ป ระธาน เจ าห น าที่บริห าร / ประธานก รรมการบริห าร /                           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  6. นางสาวบุญรัตน มงคลรตันกร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท  ผูบริหารที่เขารวมประชมุ   1. นางสุมลทิพย ศรเีมฆ  ผูอํานวยการฝายบัญชี 2. นายหิรัญ พนัธุบานแหลม  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 3. นายสุชล รัชยา   ทีมการเงิน ประธานฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวาเพ่ือความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เพื่อเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายกฤติเดช ภัทรศยาวรดิษ ผูรับมอบอํานาจ อาสาสมัครเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูสมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนบัคะแนน และไดมอบหมายใหเลขานกุารบริษัทชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมการประชุมรบัทราบโดยทั่วกัน ดังนี้  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 1.    ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู 2.    ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่ไดรับ           ณ ตอนลงทะเบียน 3.    หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 
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4.   การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ  5.   ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในระบบเพื่อการลงมติแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมรับทราบทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทยีบกับจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละระเบียบวาระ 6.  ในทุกระเบียบวาระ ถาผู ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอใหเขียน                 ลงในกระดาษที่เตรยีมไวใหและสงใหเจาหนาที่ โดยระบุวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และแจงชื่อและนามสกุล เร่ืองที่แจงใหผูถือหุนทราบ       หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลว บริษัทขอใหผูถือหุนทุกทานสงคืนใบลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจาก        หองประชุม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน มาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  บริษัทไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติตางๆ ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม 2565 โดยบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทัเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขาประชุมดวยตนเอง บรษิัทมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลตามมาตรการปองกันโรคที่ราชการกําหนดในจุดตาง  ๆของสถานที่จัดประชุม และมีการจํากัด  ที่นั่งในหองประชุมใหสามารถรองรบัผูเขารวมประชุมไดจํานวน 50 ที่นั่ง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 มีดังนี้      1. ผูเขารวมประชุมตองผานการตรวจวัดอุณหภูมริางกายและตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม  2. ผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม รวมทั้งทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ 3. ผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหเขาบริเวณพื้นที่ประชุม 4. ผู เขารวมประชุมท่ีประสงคจะสอบถามในที่ประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมและตอบ            ในที่ประชุม 5. บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณสถานที่จัดประชุม                       เม่ือผูถือหุนรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของแลว ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดจัดสงใหตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลว เห็นสมควรเสนอให    ผูถือหุนรับทราบ ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบจึงไมตองลงคะแนนเสียง   
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วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามที่      ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 370,370,370.40 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 3,703,703,704 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ภายหลังการใชสิทธิดังกลาว มีหุนคงเหลือจากการใชสิทธิจํานวน 1,821,220,444 หุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 182,122,044.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,493,794,978.10 บาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 1,821,220,444 หุน ที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธ ิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ “ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน  : 1,493,794,978.10  บาท  (หนึ่งพันสี่รอยเกาสิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสี่พันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสตางค)              แบงออกเปน           :    14,937,949,781  หุน  (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน)             มูลคาหุนละ :                       0.10   บาท (สิบสตางค)             โดยแบงออกเปน            หุนสามัญ                :     14,937,949,781  หุน  (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดหุน)              หุนบุริมสิทธิ :                           -   หุน  (-หุน)”   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ        ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 182,122,044.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,493,794,978.10 บาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 1,821,220,444 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกผูลงทุนในวงจํากัด ประธานฯ ไดเสนอใหนายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงินเปนผูรายงานตอที่ประชุม นายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน ไดรายงานวาเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใชลงทุนในโครงการตางๆ รวมถึงการชําระหนี้ธนาคาร คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือทางการเงินตางๆ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมของบริษัท (“หุนกูแปลงสภาพ”) โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัด ไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกลาวไม เปน บุคคลที่ เกี่ยวโยงกับบ ริษัท  ตามประ กาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม หุนกูดังกลาวเปนหุนกูแปลงสภาพ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน อายุ 3 ป นับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพแตละชุดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอป ทั้งนี ้ไดรายงานสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ ดังนี้ 
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หัวขอ รายละเอยีด ผูออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประเภทของหุนกูแปลงสภาพ หุนกูแปลงสภาพที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุนกูแปลงสภาพ”) สกุลเงิน บาท จํานวนตนเงินรวมของหุนกูแปลงสภาพทั้งหมด ไมเกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังตอไปนี้ (1) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche 1) มีมูลคาไมเกิน 200 ลานบาท โดยแบงออกเปน 20 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท  (2) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche 2) มีมูลคาไมเกิน 250 ลานบาท โดยแบงออกเปน 25 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท  (3) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche 3) มีมูลคาไมเกิน 250 ลานบาท โดยแบงออกเปน 25 ชุดยอย ชุดละ 10 ลานบาท (4) หุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 4 (Tranche 4) มีมูลคาไมเกิน 300 ลานบาท โดยแบงออกเปน 15 ชุดยอย ชุดละ 20 ลานบาท เงื่อนไขการออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุนกูแปลงสภาพเปนชุดๆ ทีละชุดตามลําดับ และในการออกหุนกูแปลงสภาพไดในแตละชุด บริษัทจะทยอยออกเปนชุดยอยแตละชุดตามความตองการใชเงินของบริษัทในแตละคราว ทั้งนี้ การออกหุนกูแปลงสภาพอยูภายใตความสําเร็จของเงื่อนไขบังคับกอน ซึ่งไดแก การไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้ กําหนดใหระยะเวลาในการออกหุนกูแปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ป นับแตวันที่ที่ประชุม     ผูถือหุนมมีติอนุมัติใหออกหุนกูแปลงสภาพ หากบริษัทมิไดออกหุนกูแปลงสภาพครบจํานวนภายใน    3 ป บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผูถือหุนในการออกหุนกูแปลงสภาพสวนที่ยังไมออกโดยขึ้นอยูกับ   ความจําเปนในการใชเงินของบริษัท อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 0.50 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ อาย ุ 3 ป นับจากวนัที่ออกหุนกูแปลงสภาพแตละชุด  การชําระคืนเงินตน ชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกูแตละชุด ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ             แตละชุด โดยหุนกูแปลงสภาพแตละชุดมีอายุ 3 ป นบัจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ สิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ กอนวันครบกําหนด ผูถือหุนกูแปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด ท้ังน้ี การไถถอนหุนกูแปลงสภาพใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพท่ีจะออกในแตละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรอืประกาศที่เกี่ยวของ รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวของ  อัตราสวนการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ 
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หัวขอ รายละเอยีด ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเห มาะสมของการกําหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ) ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด จึงไมเขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)  “ราคาตลาด” คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ ผูถือหุนกู     แปลงสภาพจะใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายในแตละวันทําการติดตอกัน (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหนง สวนราคาแปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 3 ตําแหนง อยางไรก็ตาม ถาราคาแปลงสภาพที่คํานวณขางตนตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะตองออกหุนชดเชยเพ่ิมเติมในลักษณะที่ทําใหการคํานวณหุนทั้งหมดที่จะออกในมูลคาที่ตราไวเปนไปตามราคาแปลงสภาพ หมายเหตุ :   
o หากหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพจากหุนกูแปลงสภาพถูกกําหนดราคาแปลงสภาพต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใชสิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใชสิทธิแปลงสภาพคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณจากราคาปดถวงน้ําหนักดวยปริมาณการซื้อขายในแตละวันทําการติดตอกัน) บริษัทมีหนาที่หามมิให AO Fund และ AO Fund 1 (“ผูลงทุน”) ที่ใชสิทธิแปลงสภาพขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ผูลงทุนไดรับหลักทรัพยแปลงสภาพดังกลาว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผูลงทุนไดรับหลักทรัพยแปลงสภาพครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดที่ถูกสั่งหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรบัหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 
o ในกรณีที่บริษัทออกหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “เหตุการณที่บริษัทจะตองออกหุนใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ” ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือหุนกูแปลงสภาพแตละชุดสามารถใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพไดทุกวันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพจนถึงเวลาปดทาํการของวนัทําการกอนวันครบกําหนดอายุหุนกูแปลงสภาพ 1 สัปดาห จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพ กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) 2,213,029,597 หุน (คิดเปนรอยละ 12.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทบนสมมติฐานวามีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ
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หัวขอ รายละเอยีด และใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัททั้งจํานวน) หมายเหตุ  จํานวนหุนท่ีจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจํานวน  2,213,029,597 หุน และจํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,731,043,303 หุน รวมจํานวนหุนท่ีจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้และใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนจํานวนทั้งสิ้น 3,944,072,900 หุน ซึ่ง  คิดเปนรอยละ 23.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทบนสมมติฐานวามีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิแลวทั้งจํานวน ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธแิปลงสภาพ บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน    ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยที่หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพย        จดทะเบียนอยูในขณะนั้น ขอจํากัดในการโอนหุนกูแปลงสภาพ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เขาขายเปนการเสนอขายตอ          ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้น การโอนหุนกูแปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุนกูแปลงสภาพตองมีลักษณะที่ไมทําใหจํานวนผูถือหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในวงจํากัดเกินกวา 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจํานวนผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนจะตองนับจํานวน ผูถือหุนกูแปลงสภาพท้ังหมดที่เสนอขายในวงจํากัด (ไมวาจะไดรับหุนกูแปลงสภาพจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม หรือไดรับโอนหุนกูแปลงสภาพมาจากผูถือหุนกูแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเปนผูถือหุนกูแปลงสภาพท่ีแทจริงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก วิธีการจัดสรร จัดสรรตอบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบันตามนัยของขอ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ และการเสนอขายหุนกู         แปลงสภาพในวงจํากัด ครั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดภายใตขอ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 เหตกุารณท่ีบริษัทจะตองออกหุนใหมเพิ่มเตมิเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ 
บริษัทอาจดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยสวนตางเปนเงินสด ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพตามหลักเกณฑที่จะไดระบุไวในขอกําหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ  

ผลกระทบตอผูถือหุน ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุนกูแปลงสภาพ   จากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหกับนักลงทุน ท้ังน้ีการพิจารณาผลกระทบตอ    ผูถือหุนของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดาน คือ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) 
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หัวขอ รายละเอยีด (1) การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  Price Dilution = (Po - PE) / Po  โดยที่  Po = ราคาหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 0.5243 บาทตอหุน โดยใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลในวงจํากัด คือ ระหวางวันที่  11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565   Pe = ราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติใหเทากับ Po ซึ่งเทากับ 0.4719 บาทตอหุน  PE = ราคาหุนหลังการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ โดยที่  PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  Qo = จํานวนหุนท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 14,937,949,781 หุน  Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 2,213,029,597 หุน  ดังนั้น  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 บาทตอหุน  Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.5243  – 0.5175)/ 0.5243 = 1.29%  ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทท้ัง จํานวนจะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุนรอยละ 1.29 ซึ่งเปนกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไดมากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเทากับรอยละ 90 ของ ราคา Po กรณีมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (ตามที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว) (2) การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตร ตอไปนี้  Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  โดยที ่Qo = จํานวนหุนท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 14,937,949,781 หุน  Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 2,213,029,597 หุน  Control Dilution = 2,213,029,597 /(14,937,949,781 +2,213,029,597) = รอยละ 12.90 ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัททั้ง จํานวน การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ของผูถือหุนจะคิดเปนอัตรารอยละ 12.90 
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หัวขอ รายละเอยีด ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดท่ีระบุไวขางตนเปนสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพเบื้องตน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับหุนกูแปลงสภาพ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เหตผุล ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทใหแกผูถือหุนกูท่ีไมใชสิทธิแปลงสภาพเม่ือครบกําหนดไถถอน 

คณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้         เปนทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคลองตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันตอภาวะตลาดหุนและปจจัยแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจ         ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคลองทางการเงินและใชขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจําเปนไดอยางทันทวงที รวมถึงยังชวยทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นําเงินเพิ่มทุนไป     ชําระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและมั่นคงทางดานการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเปนการปรบัโครงสรางเงินทุนของบริษทัใหมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนําเงินไดมาสรางรายไดจากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหมที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน ซึ่งจะสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทและผูถือหุนในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุน    ในครั้งนี้ยงักอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวแบบรายงานการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพและผูถือหุนแปลงสภาพไมไดใชสิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกําหนดไถถอน บริษัทคาดวาการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตนาจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจําเปนบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนหรือบุคคลในวงจํากัดซึ่งถือเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในชวงเวลานั้นประกอบการตดัสินใจอีกครั้งหนึ่ง ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน  บริษัทคาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งไดรับเงินจากการเสนอขายกูแปลงสภาพดังกลาวภายใน 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะสงผลใหบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ    ก ารป ระก อบ ธุ รกิ จข องบ ริษั ทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดํ า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท อั นเนือ่งมาจากการเพิ่มทุน   
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้จะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงทั้งในเชิงโครงสรางทางการเงิน ชวยเพ่ิมความยืดหยุนดานฐานะการเงินเพื่อเขาลงทุนโครงการในอนาคต ดังน้ัน การเพิ่มทุนดังกลาวจะไมสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

คํารับรองของกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ . 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบญัญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ .ศ . 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) 
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AO Fund และ AO Fund 1 เปนกองทุนเปดท่ีมีวัตถุประสงคการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยการลงทุนผานตราสารทางการเงินเพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กลยุทธการลงทุนคือการจัดหาแหลงเงินทุนใหแกบริษัทตางๆ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงคการปรับ     โครงสรางหน้ี  ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพจิารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แกไข หรือดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ (1)  กําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตามความเหมาะสม ไมวาจะเปนการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ มูลคาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุนสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิทธิแปลงสภาพ ราคาไถถอน ระยะเวลาไถถอน วันสิ้นสุดของการใชสิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณที่บริษัท ตองออกหุนใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย ในฐานะผูรับมอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพจะใชสิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม (2)  การแตงตั้งที่ปรึกษาและบุคคลตางๆ (เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวของกับการติดตอใหขอมูล และยื่นเอกสาร คําขอ คําขอผอนผัน หลักฐานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตามท่ีเห็นสมควร   (3)  เจรจา ตกลง เขาทํา แกไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐาน การเปดเผยขอมูล รายงานผลการขาย และเอกสารตางๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตอ การยื่น การแกไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐานการเปดเผยขอมูล รายงานผลการขาย และเอกสารตางๆ ตอสํานกังานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ   (4) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรท่ีเกี่ยวของกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ เพื่อใหการดําเนินการตามที่ระบไุวขางตนสําเร็จลุลวง ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคําถามและคําตอบสรุปไดดังนี้ นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถือหุน บริษัทจะนาํเงินท่ีไดจากการออกหุนกูแปลงสภาพ 1,000 ลานบาท ไปลงทุนในโครงการใดบาง 
ทีมการเงิน เงินสวนใหญจะนําใชไปในการลงทุนในโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) เพื่อติดต้ังระบบโครงขายครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใชงาน  นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถือหุน บริษัทจะรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวในชวงใดของป 2565  
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นายวฒันชัย วิไลลักษณ  ปจจุบันบริษัทมี 2 โครงการใหญที่ไดลงนามใหบริการรวมกับ NT คือ MOI และ PEA บริษัทอยูระหวางติดตั้งระบบโครงขาย โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป 2565 บริษัทมีการรับรูรายไดจากการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารในไตรมาสที่ 1/2565 และจะเริ่มรับรูรายไดจากการใหบริการAirtime ในไตรมาสที ่2-3/2565 ไปจนครบอายุสัญญา นายวชิา โชคพงษพันธ ผูถือหุน โครงการ DTRS มีกําไรไหม  นายวฒันชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน  
โครงการ DTRS มีรายได 2 สวนคือรายไดจากการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารซึ่งมีกําไรขั้นตนประมาณ  3-5% ในปจจุบันบริษัทมีผูใชบริการตามสัญญาประมาณ 86,000 ราย และรายไดคาบริการรายเดือนประมาณรายละ 700-800 บาท โดยบริษัทมีสวนแบงรายไดคาบริการอยูที่ 5/8 ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการรวมกับพันธมิตรในการเสนอบริการใหกับหนวยงานขนาดใหญตางๆ โดยตั้งเปาหมายจํานวนผูใชงานไวประมาณ 120,000 – 150,000 ราย นายวชิา โชคพงษพันธ ผูถือหุน ขอแนะนําใหบริษัทพิจารณาเพิ่มสินคาและบริการใหมๆ ที่มีโอกาสเติบโต เพ่ือเพิ่มรายไดและสรางผลกําไรใหกับบริษัท นายปยะพันธ จัมปาสุต ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ       ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัดและไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และAdvance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แกไข หรือดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่องจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามที่คณะกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท โดยมีมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,000,000,000 บาท ใหแกผูลงทุนในวงจํากัดและไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไดแก Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) บริษัทจึงตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  1,493,794,978.10 บาท  เปนทุนจดทะเบียนให มจํานวน 1,715,097,937.80 บาท โดยก ารออกหุ นสามัญ เพิ่ มทุนจํานวน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้  
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“ขอ 4.   ทุนจดทะเบียนจํานวน : 1,715,097,937.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบหาลานเกาหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค)  แบงออกเปน :    17,150,979,378 หุน (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัหนึ่งรอยหาสิบลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบแปดหุน)  มูลคาหุนละ :                      0.10 บาท (สิบสตางค)  โดยแยกออกเปน  หุนสามัญ :    17,150,979,378 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหน่ึงรอยหาสิบลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบแปดหุน)  หุนบุรมิสิทธิ :                         - หุน (-หุน)”    ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มติ        ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจํานวน 221,302,959.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,493,794,978.10 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,715,097,937.80 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอที่ประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 221,302,959.70 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 2,213,029,597 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,213,029,597 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหกับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ จัดสรรใหแก จํานวนหุน  อัตราสวน (เดิม:ใหม) ราคาขาย (บาทตอหุน) วัน เวลา จองซ้ือและชําระเงินคาหุน หมายเหตุ 
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  

ไมเกิน  2,213,029,597  หุน อัตราแปลงสภาพ เทากับ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพที่จะใชสิทธิหารดวยราคาแปลงสภาพ 
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ) บริษัทจะกําหนดภายหลัง  เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกู    แปลงสภาพซึ่งเสนอขายใหแกผูลงทุนในวงจํากัด  
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ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีี่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ลําดบั ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 10 กุมภาพันธ 2565 2 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 (Record date) 24 กุมภาพันธ 2565 3 วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 18 มีนาคม 2565 4 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนบัแตวันท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในวงจํากัด กําหนดขึ้นภายหลังไดรับมติอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2565  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,213,029,597 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพใหกับ AO Fund และ AO Fund 1 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 23    ประธานฯ ไดเสนอใหนางสาวบุญรตัน มงคลรัตนกร เปนผูรายงานตอท่ีประชุม นางสาวบุญรัตน มงคลรัตนกร ไดรายงานวาเพื่อใหวัตถุประสงคของบริษัทครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 23 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ ปจจุบัน เสนอแกไข ขอ 23 “ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขาเเละสงออก หรือใหไดมาโดย     วิธีใด มีไวเพื่อใช ใหบริการ ขายปลีก ขายสง ขายโดยวิธีผอนชําระหรือจําหนายดวยวิธีการใดๆ และใหบรกิารซอมบํารุงโทรศัพทเคลื่อนที่ วทิยุติดตามตัว เครื่องมือเครื่องใชสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑโปรเเกรมคอมพิวเตอร ระบบ อุปกรณฮารดแวรเเละซอฟตแวร เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส เครื่องรับสงวิทยุและโทรทัศน  เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานและภายในบาน รวมทั้งอุปกรณ สวนประกอบและอะไหลที่เก่ียวของของสินคาดังกลาว”  

ขอ 23 “ประกอบกิจการคา ผลิต นําเขาเเละสงออก หรือใหไดมาโดย     วิธีใด มีไวเพ่ือใช ใหบริการ ขายปลีก ขายสง ขายโดยวิธีผอนชําระหรือจําหนายดวยวิธีการใดๆ และใหบริการซอมบํารุงเครื่องวิทยุคมนาคม โทรศัพทเคลื่อนท่ี วิทยุติดตามตัว เครื่องมือเครื่องใชส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องคอมพวิเตอร ผลิตภัณฑโปรเเกรมคอมพิวเตอร ระบบ อุปกรณฮารดแวรเเละซอฟตแวร เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือเครื่องใชอิ เล็กทรอนิกส  เครื่องรับสงวิทยุและโทรทัศน เครื่องมือเคร่ืองใชสํานักงานและภายในบาน รวมทั้งอุปกรณ แบตเตอรี่ สวนประกอบและอะไหลที่เก่ียวของของสินคาดังกลาว”  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยไดแจงตอท่ีประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัตกิารแกไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคของบรษิัท ขอ 23 และอนมุัติการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาแกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงถอยคําของ
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วัตถุประสงค รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกลาวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตีความของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบยีนหรือเจาหนาที่เพื่อใหการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคสําเร็จลุลวง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย จํานวนเสยีง 9,344,040,600 0 0 0 รอยละ 100 0 0 0 วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคําถามและคําตอบสรุปไดดังนี้ นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน บริษัทจะทําอยางไรใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น  ทีมการเงิน ในป 2564 บริษัทยังไมมีการรับรูรายไดคาบริการรายเดือนจากโครงการ DTRS เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการติดตั้งระบบโครงขาย มีเพียงการจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสารบางสวน อีกทั้งยังมีคาใชจายทางการเงินที่เพิ่มสูงข้ึน สวนป 2565 บริษัทจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากจะเริ่มมีการรับรูรายไดคาอุปกรณและคาบริการรายเดือนจากโครงการ DTRS  นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน จากงบการเงินป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 54 ลานบาท ขอสอบถามวาบริษัทจะมีคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้เทาใด  ทีมการเงิน คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งน้ี จะมีมูลคาใกลเคียงกับการออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งกอน นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุน นอกเหนือจาก 2 โครงการที่แจงมาแลว ในป 2565 บรษิัทจะมีรายไดจากโครงการอ่ืนเพิ่มขึ้นหรือไม 
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  บริษัทอยูระหวางดําเนินการรวมกับพันธมิตรในการเสนอบริการใหกับหนวยงานขนาดใหญตางๆ หลายโครงการ เพื่อเพ่ิมจํานวนผูใชบริการใหเปนไปตามเปาหมาย หากมีความคืบหนาจะแจงให     ผูถือหุนไดรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา    ผูถือหุน  ขอใหอธิบายรายละเอียดธุรกิจของ SDC โดยเฉพาะโครงการ DTRS  
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ และทีมการเงิน บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการ DTRS มา 3-4 ปแลว โดยใหบริการรวมกับบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (“NT”) ซึ่งเปนผูใหบริการ DTRS ท่ีมีโครงขายขนาดใหญและเปน       ผูใหบริการเพียงรายเดียวที่มีใบอนุญาตใหบริการกับลูกคาทั่วไปได ลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนองคกรภาครัฐที่มีหนวยงานสวนภูมิภาค หรือหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น โดยบริษัทจะเปน      ผูจัดหาและติดตั้งอุปกรณโครงขาย DTRS ตามแผนงานพัฒนาโครงขายการใหบริการ DTRS ที่ไดมีการตกลงกัน ปจจุบันไดมีการติดตั้งระบบโครงขายไปแลวประมาณ 70% แตยังไมครอบคลุมพื้นที่การใชงานทั้งหมด สวน NT จะเปนผูจัดหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื่อสัญญาณ ระบบไฟฟา และ   คาใชกระแสไฟฟา  โครงการนี้มีรายได 2 สวนคือรายไดจากการจําหนายอุปกรณวทิยุสื่อสาร และคาบริการรายเดือน ซึ่ง บริษัทจะเปนผูจําหนายอุปกรณวิทยุสื่อสาร และไดรับสวนแบงรายไดจากคาบริการรายเดือนท่ี NT 
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จัดเก็บไดจากคูสัญญา ตลอดระยะเวลาการใชงาน  สวนธุรกิจ Content บริษัทอยูระหวางการวางแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจะมีการเปดตัวชองทางการใหบริการใหมๆ ที่เขาถึงผูบริโภคมากขึ้น รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา  ผูถือหุน การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้มีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท และการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางไร นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้จะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในเชิงโครงสรางทางการเงิน ชวยเพิ่มความยืดหยุนดานฐานะการเงินเพื่อเขาลงทุนโครงการตางๆ การใชสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทในแตละคร้ังจะมีสวนเกินมูลคาหุน ซึ่งบริษัทอาจมีการพิจารณานําสวนเกินมูลคาหุนมาลดขาดทุนสะสม และหากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทก็จะสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได นายเสงี่ยม ศิริพนิชสธุา  ผูถือหุน ใครเปนผูกําหนดระยะเวลาในการออกหุนกูแปลงสภาพ และการใชสิทธิแปลงสภาพในแตละครั้ง 
ทีมการเงิน บริษัทจะทยอยออกหุนกูแปลงสภาพเปนชุดๆ ตามความตองการใชเงินของบริษัทในแตละคราว โดยผูถือหุนกูแปลงสภาพจะสามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งบริษัทจะมีการแจงขาวใหผูถือหุนไดรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดสละเวลาเขารวมประชุมครั้งนี้  และกลาวปดประชุม เวลา 11.00 น.           ประธานที่ประชุม                   (นายปยะพันธ จัมปาสตุ)             เลขานุการที่ประชุม              (นางสาวบญุรัตน  มงคลรัตนกร)  


