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รายละเอียดที่สําคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หัวข้อ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประเภท

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการเสนอขายและจัดสรร

รายละเอียด
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เพื่อเป็น เงิน ลงทุน เพิ่มเติม ในธุรกิจ ที่ดํา เนิน การอยู่ในปัจ จุบัน ตลอดจนธุรกิจ ในอนาคต
ที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งจะถูก
ใช้เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ รวมถึงเพื่อใช้เ ป็น เงิน ทุน
หมุนเวียนในการดํา เนิน ธุรกิจ ของบริษัท และเงิน ทุน สํา รองสําหรับ ธุรกิจ ในอนาคต
‐ เพื่ อ เป็ น เงิ น ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในธุ ร กิ จ ที่ ดํา เนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ตลอดจนธุ ร กิ จ
ในอนาคตที่บ ริษัท คาดว่า จะนํา มาซึ่ง รายได้ ผลตอบแทนที่เ พิ่ม ขึ้น และส่ง ผลให้ผล
การดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00
ล้านบาท
‐ เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆเป็นจํานวนเงินไม่เกิน
100.00 ล้านบาท
‐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคตจํานวนเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
หมายเหตุ
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการ
ระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจ
ใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการ
การได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอน
ไม่เกิน 330,000,000 บาท
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่เกิน 330,000 หน่วย
บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้น
กู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้น
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สัดส่วนการจัดสรรแก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายละเอียด
กู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อตามสิท ธิจ นครบถ้ว นก่ อน หากมีหุ้น กู้แ ปลงสภาพเหลือ จากการจั ด สรรตามสิท ธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นกู้
แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้น
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้
(ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ(ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือ
ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ฎหมายไทยหรื อ (ค) ไม่ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก าร
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่
อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ํากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้น กู้
แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
1,650,000,000 หุ้ น (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.97 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของ
บริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่า
มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วของบริษัทฯณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8
ตุลาคม 2564รวมกับจํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
(TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหน่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 7(TWZ-W7)จํานวน 3,300,000,000หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564)ทั้งนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เสนอขายในครั้งนี้เมื่อรวมกับจํานวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจํานวนไม่เกินร้อยละ
50.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
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รายละเอียด
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้:
จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่ อกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7

=
=
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย
การชําระดอกเบี้ย
ข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ
อัตราส่วนการแปลงสภาพ
วันแปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กําหนดการใช้สิทธิ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+
จํานวนหุ้นทีร่ องรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

=
ร้อยละ 49.93
2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชําระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
-ไม่มี0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป
1หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ5,000หุ้น (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตาม
เงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป)
สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่หุ้นกู้
แปลงสภาพหมดอายุ
สามารใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทําการ
ที่ 15 ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง สุดท้าย")โดยไม่มีการการบังคับ
แปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่
ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจํานวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจํานวน 1,000 บาทต่อ
1 หน่ว ยหุ้น กู้แ ปลงสภาพ ซึ่ง เท่า กับ มูล ค่า ของหุ้น กู ้แ ปลงสภาพพร้อ มกับ การจ่า ย
ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ
1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจํานวนเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาแปลงสภาพที่ 0.20 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นที่เกิดจาก
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มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
(Call / Put Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพ
ผลกระทบของผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
หากมี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)

รายละเอียด
การปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี้
ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทําให้เกิดเศษของหุ้นจากการคํานวณ
การแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าว
โดยให้นําเศษของจํานวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทฯ จะคํานวณให้เหลือ
เศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะ
ปัดทศนิยมตําแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตําแหน่งที่สองลงหากตําแหน่งที่สามมีค่า
น้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชําระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถ
แบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (Call Option)
อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงภาพที่กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบัน
2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ้น
เนื่อ งจากเป็น การเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพทั้ง จํา นวนแก่ผู้ถือหุ้น เดิม ของบริษัท ฯ
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวนสามารถคํานวณได้
ดังนี้
Control Dilution

=
=

จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
1,650,000,000
14,893,427,941 + 1,650,000,000

= ร้อยละ 9.97
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รายละเอียด
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถดู
รายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2และ 3ตามลําดับ
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง
สภาพทั้งจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) สามารถคํานวณ
ได้ดังนี้
กําไรสุทธิ = 7,080,846บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
EPSo
=กําไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน
EPSn
=กําไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน
Qo
=จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
QCB =จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
EPSo

=
=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Qo
7,080,846
14,893,427,941

= 0.000475บาทต่อหุ้น
EPSn

=
=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Qo+QCB
7,080,846
14,893,427,941 +1,650,000,000

= 0.000428บาทต่อหุ้น
EPS Dilution

=
=

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

EPSo-EPSn
EPSo
0.000475-0.000428
0.000475

= ร้อยละ 9.97
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถ
ดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3ตามลําดับ
เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ ถื อ กู้ แ ปลงสภาพ ไม่ ใ ห้ ด้ อ ยไปกว่ า เดิ ม บริ ษั ท ฯ
จะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่ วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ สนอขายตราสารหนี้ ที่ อ อกใหม่ ฉบั บ ลงวั น ที่
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
หัวข้อ

รายละเอียด
17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ํา1
3. เมื่ อ บริ ษั ท ฯ มี ก ารเสนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพในราคาต่ํ า หรื อมี ก ารเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ํา1
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทําให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพด้อยไปกว่าเดิม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการ
ออกหุ้ น ที่ อ อกใหม่ เ พิ่ ม เติ ม เพื่อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วบริ ษั ท ฯ จะ
สามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้
มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพอย่างเพียงพอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
หมายเหตุ :1/ ราคาต่ํา อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ํา
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