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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) 

 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private 

placement) ในครัง้นีม้ีรายละเอียด ดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิด
มูลค่าซือ้ขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคา 
ใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้และ
ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมี
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจาก                            
ผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ ลงทุนจะได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซือ้หุ้ นกู้  1 บาท โดยผู้ ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพและ
สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary 
Fund (กองทุนที่ผู้ จัดการกองทุนมีอ านาจบริหารและตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission 
of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่
กองทุนต่าง ๆ อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) ที่ออกและเสนอ
ขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด                 
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน                    
ท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ ถือ
และเปล่ียนมือไม่ได้ซึง่ได้จดข้อจ ากดัการโอนกบัส านกังาน ก.ล.ต. 
เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก(ซึ่งต่อไปนีใ้นเอกสารนีจ้ะเรียกว่า 
“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

2.2 จ านวนใบส าคัญ 
แสดงสทิธิที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
รองรับใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

1.07 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

2.6 อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทัง้นี ้
อัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังในกรณีการ 
ปรับสิทธิ  

2.7 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทัง้นี  ้ราคาการใช้สิทธิอาจ
เปล่ียนแปลงภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ 

ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่
ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

2.8 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนดโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมายในภายหลงั  

2.9 อายุของใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

ไม่ เกิน  5 ปี  นับจากวันที่ ไ ด้ออกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท
จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

2.10 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ที่จะจัดสรรและส ารองไว้
เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

 

2,500 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธินี ้   

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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2.11 การปรับสิทธ ิ

 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เ ร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย  หรือ
เหตกุารณ์อื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่า
หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่าอตัราที่ระบไุว้
ในข้อก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ  (ก) ถึง (จ) ที่ท า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม  

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

 

 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไตรมาสละหนึ่งครัง้ใน
วันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาสนับตัง้แต่ไตรมาสแรกที่ได้รับ
การยืนยนัการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ("วันก าหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครัง้สดุท้ายได้ใน
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ("วันก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สุดท้าย") หากวนัครบอายดุงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของ
บริษัท ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้สดุท้ายได้
ในวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 
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2.13 ระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
แสดงความจ านงที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทต่อบริษัท 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวนัท าการของบริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 วันท าการ
ก่อนวนัใช้สิทธิ  

ส าหรับวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

2.14 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักล่าวได้ 

2.15 ตลาดรอง 
ของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2.16 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 

 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 2,500 ล้านหน่วย ในราคาการ 
ใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้ นของบริษัท 
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้ นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี  ้                                  
บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั                    
15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและก าหนด
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้(ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

  Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 

http://www.set.or.th/
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    = (0.71 – 0.77)               

            0.71 

    = ร้อยละ -8.45 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 0.71 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย  = 1.10 บาท 

จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย = 2,500,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย) 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย 

     = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.10 x 2,500,000,000) 

       14,862,734,320 + 2,500,000,000 

     = 0.77 บาท ต่อหุ้น 

 

 3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจ านวน 2,500 ล้านหน่วย โดย ณ วันที่                    
ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
จ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม  (control 
dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 14.40 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวณจากจ านวนหุ้น
รองรับที่เสนอขายในครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว กับ (2) จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายใน                 
ครัง้นี ้ 

2,500,000,000 
=   ร้อยละ 14.40  

(14,862,734,320 + 2,500,000,000) 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุ 

 4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้าน
บาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 
24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดงักล่าวมีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นีเ้พื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และ
เพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และเพื่อ
ช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบนัทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ และโครงการที่จะด าเนินการ  

บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื่อการขยายธุรกิจ เสริมสร้าง 
รายได้และก าไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความ
แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึน้ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ นอกจากนี ้บริษัทจะสามารถลงทุนใน
โครงการตามงบประมาณที่บริษัทได้ตัง้เป้าหมายไว้ได้   

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  

การเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ท าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต ่าลงและมีสัดส่วน
หนีสิ้นต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพิ่มขีดความสามารถของ
บริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัทในระยะยาว 
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4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และที่มาของการก าหนดราคา 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (private placement) ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นีไ้ม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ลงทุน 

บริษัทจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ ที่จะจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 
2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและ
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท เนื่องจากผู้ลงทนุดงักล่าวมีศกัยภาพและสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดย
มิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวงัในการด าเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจากผู้ลงทุนแล้ว โดยมีความเห็นว่าการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่      
ผู้ลงทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดงักล่าวมีศกัยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้
จริง นอกจากนี  ้ผู้ลงทุนดงักล่าวจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกบับริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้   

 


