ที่ CS./65-093
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เรื่อง

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7/2565

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCKH”) ได้จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน
300 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวนไม่เกิน 223,375,857 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO
Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมอีกจานวนไม่เกิน 361,207,433 หุ้น
ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวนไม่เกิน
546,745,361 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
(ก) จานวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ ครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จานวน 8,246,626 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทาให้
บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 288,246,626 หุ้น
(ข) จานวนไม่เกิน 266,745,361 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ครั้งที่ 2
โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และรายละเอียดสรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทได้ดาเนินการทาสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท
ตามสั ญ ญาการออกหุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพครั ้ งที ่ 7/2565 จ านวน 10 ล้ า นบาท ให้ แ ก่ Advance Opportunities Fund
(“AO Fund”) และจานวน 10 ล้านบาท ให้แก่ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) รวมทั้งสิ้นจานวน
20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะครบกาหนดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เว้นแต่
จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
ของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCKH”)

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่
มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

สกุลเงิน

บาท

จานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลง
สภาพทั้งหมด

ไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 4 ล้านบาท

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาดับ และในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้
เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสาเร็จของ
เงื่อนไขบังคับ ก่อ น ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทั้งนี้ก าหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพครบจานวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการใช้เงินของบริษัท

อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อายุ

3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด

การชาระคืนเงินต้น

ชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ
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หัวข้อ

รายละเอียด

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบกาหนด

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน
ครบกาหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จะออกในแต่ล ะคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราส่วนการแปลงสภาพ

จานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ

“ราคาแปลงสภาพ” จะไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558
เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
“ราคาตลาด”คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ค านวณจากราคาถ่ว งน ้ าหนั ก ด้ว ยปริ มาณการซื ้อ ขายในแต่ล ะวั น ท าการติดต่อกัน
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้า
ราคาแปลงสภาพที่คานวณข้างต้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาให้ การคานวณหุ้นทั้งหมดที่จะออก
ในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ
หมายเหตุ :
o หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกาหนดราคา
แปลงสภาพต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคา
ตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่ า 7 วันทาการติดต่อกันแต่
ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
กู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักคานวณจากราคาปิดถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณการ
ซื้อขายในแต่ละวันทาการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ AO
Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด
ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ
ก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดังกล่าว ได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
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หัวข้อ

รายละเอียด
o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท
จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับ
จากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาการของวันทาการก่อนวันครบกาหนด
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์

จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพ

รวมทั้งสิ้นจานวนไม่เกิน 864,583,290 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนไม่เกิน 223,375,857 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
2. จ านวนไม่เกิน 361,207,433 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
3. จ านวนไม่ เ กิ น 280,000,000 หุ ้ น ซึ ่ งได้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ จ ากที ่ ป ระชุ ม สามั ญผู ้ ถ ือหุ้น
ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ

บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ข้อจากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา
4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 14/2561 ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ
ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทาให้จานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขายในวงจากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจานวนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายใน
วงจากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
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สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2
ของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCKH”)

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่
มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

สกุลเงิน

บาท

จานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลง
สภาพทั้งหมด

ไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาดับ และในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้
เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสาเร็จของ
เงื ่ อ นไขบั งคั บ ก่ อ น ซึ ่ งได้ แ ก่ การได้ ร ั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ

(1) หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพชุ ดที ่ 1 (Tranche 1) มี ม ู ล ค่ า ไม่เ กิ น 150 ล้ า นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท
(2) หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพชุ ดที ่ 2 (Tranche 2) มี ม ู ล ค่ า ไม่เ กิ น 150 ล้ า นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท
(3) หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพชุ ดที ่ 3 (Tranche 3) มี ม ู ล ค่ า ไม่เ กิ น 200 ล้ า นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก าหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพครบจานวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อายุ

3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด

การชาระคืนเงินต้น

ชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบกาหนด

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน
ครบกาหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
6
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รายละเอียด
ก าหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จะออกในแต่ล ะคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราส่วนการแปลงสภาพ

จานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ

“ราคาแปลงสภาพ” จะไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศที่ ทจ .72/2558
เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
“ราคาตลาด” คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ค านวณจากราคาถ่ว งน ้ าหนั ก ด้ว ยปริ มาณการซื ้อ ขายในแต่ล ะวั น ท าการติดต่อกัน
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่มีการแปลงสภาพช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วมีการคานวณราคาแปลงสภาพจนเป็นผลให้
ราคาแปลงสภาพมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาแปลง
สภาพดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัทเป็นราคาแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คานวณข้างต้นต่ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมใน
ลักษณะที่ทาให้การคานวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลง
สภาพ
หมายเหตุ :
o หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกก าหนด
ราคาแปลงสภาพต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
(ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้า หนักคานวณจากราคาปิดถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณ
การซื้อขายในแต่ละวันทาการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ
AO Fund 1 (“ผู ้ ล งทุ น”) ที ่ ใ ช้ ส ิ ท ธิ แปลงสภาพขายหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุน ดั งกล่าว
ทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลง
สภาพครบกาหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายดังกล่าว ได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ ามขาย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใน
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ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท
จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับ
จากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาการของวันทาการก่อนวันครบกาหนด
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์

จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพ

จานวนไม่เกิน 266,745,361 หุ้น
(ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ

บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ข้อจากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เ ข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา
4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 14/2561 ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ
ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทาให้จานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขายในวงจากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจานวนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายใน
วงจากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้ นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
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