ที่ 7UP 084/63
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
เรียน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “7UP”) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของ
บริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 650 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ทาสัญญา
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance
Opportunities Fund I ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะทาเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงิน 650 ล้านบาท โดย
สรุปสาระสาคัญของสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทตามสัญญาการออกหุ้น
กู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15 จานวน 25 ล้านบาท ให้แก่ Advance Opportunities Fund เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และหุ้น
กู้แปลงสภาพดังกล่าวจะครบกาหนดอายุในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกาหนด
ไถ่ถอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund I
หัวข้อ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สกุลเงิน
จานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลง
สภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
การชาระคืนเงินต้น

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบกาหนด

รายละเอียด
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตสี้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มปี ระกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures)
บาท
ไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche I) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche II) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละ 25 ล้านบาท
บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลาดับ และ ในการออกหุ้น
กู ้ แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริ ษ ั ทจะทยอยออกเป็ นชุ ดย่อยแต่ ละชุ ดตามความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้
ความส าเร็ จ ของเงื ่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การได้ ร ั บ อนุ ญ าตจากส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทั้งนี้กาหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพครบจานวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการใช้เงินของบริษัท
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันทีอ่ อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
ชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน
ครบกาหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน
ครบกาหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อัตราส่วนการแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ

จานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน
ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558
ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันที่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักคานวณ
จากราคาปิ ด ถ่ ว งน ้ า หนั ก ด้ ว ยปริ ม าณการซื ้ อ ขายในแต่ ล ะวั น ท าการติ ด ต่ อ กั น
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ

อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คานวณข้างต้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ
บริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาให้การคานวณหุ้นทั้งหมดที่
จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับ
จากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทาการของวันทาการก่อนวันครบกาหนด
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
650,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจานวน ทั้งนี้ไม่นับจานวนหุ้นที่เกิดจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพจากใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 4 (7UP-W4))
บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของ
บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
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