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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของ
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 525,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน เดิม 2,100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,625,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
5,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 1 ที่ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) จานวนไม่เกิน
1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม จานวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SJ-W1 (4:1) (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ใน
กรณีมีการปรับสิทธิ) และราคาใช้ สิทธิคือ 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง และในกรณีที่มีห้ นุ ดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 บริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป
ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ สามารถจองใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เกิ น สิ ท ธิ ที่ ได้ รั บ จัด สรรได้ และในกรณี ที่ มี
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ูถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซือ้ เกินสัดส่วนตามสัด ส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรื อ
จนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลืออยู่
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ กรรมการผู้ จัด การ เป็ นผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาและก าหนด แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
7)
จัดเตรี ยมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 รวมทัง้ กาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 วันออกใบสาคัญ
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แสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้
สิทธิ เป็ นต้ น
8)
ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่
จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9)
นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
10)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
11)
แต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เพื่อให้ การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
SJ-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
12)
มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SJ-W1 สาเร็จลุล่วง
ทังนี
้ ้ การรออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2565
1.2

ประเภทนักลงทุน
บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม จานวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 โดยบริษัทฯ
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริ ษัทฯ ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
1.3

วิธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
บริ ษัทฯ จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1 ที่ราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ โดยกาหนดราคาใช้ สิทธิที่ 1.50 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทฯ พิจารณาจากสภาวะตลาดประกอบกับความต้ องการ
เงินทุนของบริษัทฯ โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้นซึง่ เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2565 – 14 มีนาคม 2565)

54

1.4

วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม จานวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ในกรณีที่มี
เศษของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญสิทธิดังกล่าว ให้ ตัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ สามารถจองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้ และในกรณีที่มี
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ูถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซือ้ เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรื อ
จนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบสาคัญแสดง สิทธิ
ฯ คงเหลืออยู่
2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อจัดสรรเป็ นหุ้นรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ในกรณีที่มีการจอง
ซื ้อและใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เต็มจานวน บริ ษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ เป็ น
จานวนประมาณ 1,680,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและ
เสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ทางด้ า นการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามยื ด หยุ่น ทางการเงิ น ส าหรั บ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนาไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการลงทุน ในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เช่น
ธุรกิจสถานพยาบาลผู้สงู อายุ (wellness) และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ ไปยังธุรกิจที่มีรายได้ สม่าเสมอมาก
ขึ ้น (Recurring Income)
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ- W1 และการชาระเงินจริงอาจ
มีจานวนน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เป็ นเพียงหนึ่งในเครื่ องมือการบริ หาร
กระแสเงินสดของบริษัทฯเท่านัน้ โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรื อการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรื อการลงทุนในโครงการอื่นใดเพิ่มเติม
3.

ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ- W1 มี
รายละเอียดดังนี ้
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3.1

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
1) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ- W1 ทัง้ จานวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดง สิทธิฯ SJ- W1 ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2) หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
โดยผู้ใช้ สิทธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ จะ
ทาให้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น
ก่อนออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
Control Dilution =
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
+ จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี)้
=
1,050,000,000
(4,200,000,000 + 1,050,000,000)
=
ร้ อยละ 20.00

3.2

ผลกระทบต่ อราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคา
เสนอขายและราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ซึง่ สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
เท่ า กับ 0.96 บาทต่ อ หุ้น ซึ่ง เป็ นราคาหุ้น ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ที่ ท าการซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมี มติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565)
Price Dilution

=
=
=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/ – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย2/)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
(0.96– 1.09) / 0.96
ร้ อยละ -13.43

1/

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 15 วันทาการระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม
2565
= 0.96 บาทต่อหุ้น
2/
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จานวนหุ้นจดทะเบียนชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ x จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้ จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ จานวน) / (จานวนหุ้นจด
ทะเบียนชาระแล้ ว+ จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน)
= (0.96 x 4,200,000,000) + (1.60 x 1,050,000,000)
4,200,000,000 + 1,050,000,000
= 1.09 บาทต่อหุ้น
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เนื่องจาก ราคาตลาดหลังการเสนอขาย > ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ดังนัน้ ในการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 และการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร เนื่องจากงบขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัทฯ มีผล
ขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้ นี ้ โดยที่คณะกรรมการบริ ษัทเล็งเห็นว่า บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มการขยายตัวทางธุรกิจ
โดยตั ้งเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธินี ้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริ ษัทฯ รวมทังช่
้ วยเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้ มแข็งขึ ้น สาหรั บการลงทุนในอนาคต
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนาไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของ
บริ ษั ท ฯ และเพื่ อ เตรี ย มพร้ อมในการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ในอนาคตต่ อ ไปซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ เช่ น ธุ ร กิ จ
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ (wellness) และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ ไปยังธุรกิจที่มีรายได้ สม่าเสมอมากขึน้
(Recurring Income) ซึ่งจะนามาซึ่งรายได้ ที่เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรมีแหล่งเงินทุนเพื่ อรองรับการลงทุนต่าง ๆ ที่
กล่าวในข้ างต้ น ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงการใช้ เงินทุนที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
โดย บริ ษัทฯ คาดว่าเงินทุนทัง้ หมดที่ได้ รับจากการจองซื ้อและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จานวน
1,680,000,000 บาท จะถูกนามาใช้ เป็ นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้ สาหรับการขยายธุรกิจหลัก
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ได้ มีการวางแผนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เป็ นเพียงหนึ่งในเครื่ องมือการ
บริ หารกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยบริ ษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรื อการเพิ่มทุนใน
แบบต่าง ๆ เพื่อให้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรื อการลงทุนในโครงการอื่นใดเพิ่มเติม
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4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น รวมทัง้ ความเพียงพอ
ของแหล่ งเงินทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสาคั ญแสดงสิทธิฯ S-W1 ใน
ครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม โดยจะทาให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความต้ องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ และอาจมีความต้ องใช้
เงินทุนเพิ่มเติมหากโครงการลงทุนในอนาคต อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯ
4.4

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เ งิน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการเพิ่มทุนนันจะเพิ
้
่มความมัน่ คงด้ านฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ และมีความพร้ อมและสร้ างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเป็ น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในบริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ จะน าเงิ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ไปใช้ ใ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการลงทุนในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เช่น ธุรกิจสถานพยาบาลผู้สงู อายุ (wellness) และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ ไปยังธุรกิจ
ที่มีรายได้ สม่าเสมอมากขึ ้น (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ และผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น และทา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนในระยะยาว และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
5.

คารับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ บริษทั
ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าว และก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่เรี ยกร้ องค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะแจ้
้
งให้ บริษัท
ฯ ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหาก บริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ูถือหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้ องเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรื อละเว้ นกระทาการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนนันเป็
้ นเหตุให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน
ประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ ซึง่ หากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทน
58

บริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์)

ลายมือชื่อ..........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์)
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