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รายละเอียดท่ีสําคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต  

ท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งจะถูก
ใช้เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืนๆ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต 

แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

‐ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ตลอดจนธุรกิจ  
ในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผล
การดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซ่ึงแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท 
และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00
ล้านบาท 

‐ เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆเป็นจํานวนเงินไม่เกิน
100.00 ล้านบาท 

‐ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคตจํานวนเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท 

หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการ
ระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจ
ใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการ
การได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

ประเภท หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 330,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ (Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 330,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการ

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซ้ือหุ้น
กู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้น
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กู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี
จองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระเงินค่าหุ้นกู้
แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร 
 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้น
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ 
(ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ(ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือ
ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่
อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิม 

45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตัดท้ิงทุกกรณี) 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสทิธิได้ (แต่สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) 

หุ้นท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1,650,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่า
มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วของบริษัทฯณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 
ตุลาคม 2564รวมกับจํานวนหุ้นท่ีรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกจําหน่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และจํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 7(TWZ-W7)จํานวน 3,300,000,000หุ้น ท่ีออกและจัดสรรในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564)ท้ังนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

ท่ีเสนอขายในคร้ังนี้เม่ือรวมกับจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืนมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 
50.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้: 
 

 = 

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + 
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+

จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน

 

 

= 1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

 
 

              =           ร้อยละ 49.93 
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี 
การชําระดอกเบี้ย ปีละ 4 คร้ัง โดยจะชําระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -ไม่มี- 
ราคาแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขท่ีจะได้

กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ5,000หุ้น (หรืออัตราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตาม

เงื่อนไขท่ีจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป) 
วันแปลงสภาพ สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันท่ีหุ้นกู้ 

แปลงสภาพหมดอายุ 
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กําหนดการใช้สิทธิ 

สามารใช้สิทธิแปลงสภาพได้เม่ือหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือในวันท่ีครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ 2 ปี 6 เดือนนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทําการ
ท่ี 15 ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง สุดท้าย")โดยไม่มีการการบังคับ
แปลงสภาพ ท้ังนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่
ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ 
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดท้ังจํานวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจํานวน 1,000 บาทต่อ 

1 หน่วยหุ้นกู ้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู ้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่าย
ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 
1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจํานวนเป็นหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีราคาแปลงสภาพท่ี 0.20 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอ่ืนท่ีเกิดจาก
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การปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขท่ีจะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป) ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีมีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซ่ึงทําให้เกิดเศษของหุ้นจากการคํานวณ
การแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าว 
โดยให้นําเศษของจํานวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทฯ จะคํานวณให้เหลือ
เศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งท่ีสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะ
ปัดทศนิยมตําแหน่งท่ีสองข้ึน และปัดทศนิยมตําแหน่งท่ีสองลงหากตําแหน่งท่ีสามมีค่า
น้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชําระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถ
แบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่เพ่ือเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้ 

มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ท้ังนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด 
(Call / Put Option) 

บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อยู่ระหว่างการแต่งต้ัง 
การข้ึนทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การแปลงสภาพ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect) 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดข้ึนเนื่องจากราคาการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงภาพที่กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน  

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดข้ึน
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจํานวนแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท้ังจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพท้ังจํานวนสามารถคํานวณได้
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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หัวข้อ รายละเอียด 
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 7 สามารถดู
รายละเอียดได้ในสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2และ 3ตามลําดับ 
 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง
สภาพท้ังจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)  สามารถคํานวณ
ได้ดังนี้ 

 

กําไรสุทธิ = 7,080,846บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 
EPSo =กําไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพ่ิมทุน 
EPSn =กําไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน 
Qo  =จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 
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 = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

 

 = 
0.000475-0.000428

0.000475
 

 

 = ร้อยละ 9.97 
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถ
ดูรายละเอียดได้ในสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2 และ 3ตามลําดับ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือกู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ  
จะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวัน ท่ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1 
3. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรือมีการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในราคาตํ่า1 
4. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีเหตุการณ์อ่ืนใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ท่ีทําให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพด้อยไปกว่าเดิม 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการ
ออกหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะ
สามารถออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเม่ือได้
มีการย่ืนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพอย่างเพียงพอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 


