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สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
 

สกุลเงิน บาท 
 

จํานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพท้ังหมด 

ไม่เกิน 400,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังต่อไปน้ี 
(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 40 

ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท  
(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชุดย่อย ชุดละ 5.00 ล้านบาท  
(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชุดย่อย ชุดละ 5.00 ล้านบาท 
(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 

ชุดย่อย ชุดละ 10.00 ลา้นบาท 
 

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลําดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของ
บริษัทในแต่ละคราว ท้ังนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสําเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน
ซ่ึงได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
ท้ังนี้กําหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ
จํานวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ียังไม่
ออกโดยขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัท 
 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การชําระคืนเงินต้น ชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบกําหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด ท้ังนี้
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
 

ราคาแปลงสภาพ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่า
กว่าราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่
เกิน 15 วัน ทําการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ท้ังนี้ราคา
ถ่ัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคํานวณจากราคาปิดถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวันทําการ
ติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตาม
ถ้าราคาแปลงสภาพท่ีคํานวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออก
หุ้นชดเชยเพ่ิมเติมในลักษณะท่ีทําให้การคํานวณหุ้นท้ังหมดท่ี จะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไป
ตามราคาแปลงสภาพ 
หมายเหตุ :   
o หากหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกําหนดราคาแปลง

สภาพตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันท่ีใช้
สิทธิแปลงสภาพคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ ท้ังนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคํานวณจากราคา
ปิดถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณ การซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าท่ีห้ามมิ
ให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าวท้ังหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ
กําหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ได้
ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตาม หลักเกณฑ์ท่ี
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หัวข้อ รายละเอียด 
กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

o ในกรณีท่ีบริษัทออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ 
บริษัทจะดําเนินการตามรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ท่ีบริษัทจะต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ**” 

 
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันท่ี
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทําการของวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุหุ้นกู้แปลง
สภาพ 1 สัปดาห์ 
 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือ
รองรับการแปลงสภาพ 

432,675,407 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ บริษัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นท้ังจํานวน) 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น 
 

ข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในคร้ังนี้เข้าข่ายเป็นการ เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 14/2561”) ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะท่ีไม่ทําให้จํานวนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายในวงจํากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับ
จํานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจํานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังหมดท่ีเสนอขาย
ในวงจํากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ หรือ
ได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีแท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 

วิธีการจัดสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซ่ึง เป็นผู้ลงทุน
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หัวข้อ รายละเอียด 
สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ท่ี กจ. 4/2560 เร่ืองการกําหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากัดคร้ังนี้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 
43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 
 

เหตุการณ์ท่ีบริษัทจะต้องออก
หุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใชส้ฎทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทอาจดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลง
สภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง
สภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ท้ังนี้การพิจารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปน้ี Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยท่ี  
Po = ราคาหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 0.6659  บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี1/2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 
2564   
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ
ให้เท่ากบั Po ซ่ึงเท่ากับ 0.5993  บาทต่อหุ้น  
PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยท่ี  
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  
Qe = จํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจํานวน 432,675,407  หุ้น  
ดังนั้น  
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หัวข้อ รายละเอียด 
PE = (0.6659 x 1,321,905,217) + (0.5993 x 432,675,407) / (1,321,905,217 + 
432,675,407)  
PE = 0.6495 บาทต่อหุ้น  
 
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.6659 – 0.6495) / 0.6659 = 2.47%  
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง จํานวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.47 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทออก และเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากท่ีสุดท่ีราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po 
 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตร ต่อไปน้ี  
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยท่ี 
Qo = จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  
Qe = จํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจํานวนหุ้นท่ี จัดสรร
ไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจํานวน 432,675,407 หุ้น  
Control Dilution = 432,675,407 / (1,321,905,217 + 432,675,407)                      
= ร้อยละ 24.66  
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง จํานวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 
24.66 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ รายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลง
สภาพเบื้องต้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถูกระบุไว้ใน ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

 


