TWZ036/2564
26 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง

แจ้ ง สิท ธิก ารจองซื ้อหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ของบริ ษัท ทีด บั บลิว แซด
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564
ควบคูใ่ บสําคัญแสดงสิทธิบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. รายละเอียดวิธีการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
4. ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําแทน)
6. (ร่าง) ข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2564
7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านันและแบบสอบถามสํ
้
าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วยโดยเสนอขายและจัดสรรทังจํ
้ านวนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2564 จึงได้ มีมติให้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น45,132หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการ
คํานวณให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี) ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้
(แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )นอกจากนี ้ บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททีดบั บลิวแซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 7” หรื อ “TWZ-W7”)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลง
1

สภาพตามสสัดส่วนจํานวนหุหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถื
ล
ออยู่ (Right Offering) โดยไม่
โ
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หนน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาาพ ต่อ 10,000 หน่
ห วยใบสําคัญแสดงสิ
แ
ทธิ ครัง้ ที่ 7
บริิ ษัทจึงเรี ยนมาเเพื่อแจ้ งสิทธิของงท่านในการจองซืซื ้อหุ้นกู้แปลงสภภาพ ซึง่ มีจํานวนนตามที่ระบุในใบบรับรองสิทธิการจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสสภาพ ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลั
บ
กทรัพย์์ (ประเทศไทย) จํจากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้
ม วยลําดับที่ 2)
2 โดยรายละเอียดการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่
ก าวเป็ นไปตามมที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาาพตามรายละเอีอียดในสิ่งที่ส่งมาาด้ วยนี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ด้ วยลําดับที่ 1)
ทังนี
งั ้ ้ บริ ษัทได้ เผยยแพร่ หนังสือแจ้ งสิ
ง ทธินี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบ
ง้
บไว้ บนเว็บไซต์ของบริ
ข ษัทที่ wwww.twz.co.th นอกกจากนี ้
ผู้ถือหุ้นสามมารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้
ว โดยการแสกนน QR Code ตามมที่ปรากฏด้ านล่า่ ง

น คําถามหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมประการใด
ม
กรรุ ณาติดต่อผ่านทาง
น Line Official
O
หากท่านผู้ถือหุ้นมี
Account ชื่อ “TWZ-Insiight” โดยการสแแกน QR Codde นี ้ ในโทรศัพั ท์มือถือหรื อติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของงบริ ษัท
0
ต่อ 401
หมายเลข 0-2275-9789

ขอแสสดงความนับถือ
บริ ษัษท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํจากัด (มหาชน))

ส
(นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร)
กรรมกการผู้มีอํานาจ
2

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
ของ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับการเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 330,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซือ้
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม2564 (รวม 6 วันทําการ)
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง

สถานที่รับจองซือ้ และรั บชําระค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)

คําชีแ้ จงสําคัญที่ควรทราบ
โดยการรับหนังสือแจ้ งสิทธิ การจองซื ้อ (“หนั งสือแจ้ งสิทธิการจองซือ้ ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนําเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กบั
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)(“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ TWZ-W7”) ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคําชี ้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี ้
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ ้นในประเทศไทยเท่านัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหล่านี ้ (ก) มิได้
จดทะเบียนและจะไม่ถกู จดทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลหลัก ทรั พ ย์ ใ นประเทศอื่ น ใดนอกจากประเทศไทย หรื อ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ”) หรื อภายใต้ กฎหมายของประเทศอื่นใด
นอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้ เป็ นการเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเว้ นแต่ได้ จดทะเบียนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรื อเป็ นไปตามข้ อยกเว้ นจากการจดทะเบียนใดๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดําเนินการจด
ทะเบี ยนหุ้น กู้แ ปลงสภาพ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรั พ ย์ ข องสหรั ฐฯ หรื อ เสนอขายหลักทรั พ ย์ ใ ด ๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
้
อบางส่วน โดยหนังสือแจ้ งสิทธิ
ห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื ้อ ไม่ว่าทังหมดหรื
การจองซื ้อฉบับนี ้ ไม่เป็ นการเสนอขาย หรื อชี ้ชวนให้ จองซื ้อหรื อซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศอื่นใด
และมิได้ เป็ นการชักชวนให้ มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรื อค่าตอบแทนอื่นใด และบริ ษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรื อ
ค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งสิทธิการจองซื ้อ ตรวจสอบข้ อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีภมู ิลําเนา
้ ้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถกู จํากัด
หรื อถือสัญชาติด้วยตนเอง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บคุ คลใดฝ่ าฝื นข้ อจํากัดดังกล่าว ทังนี
ภายใต้ กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริ ษัทในครัง้ นี ้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็ น
การกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมายที่ใช้ บงั คับในประเทศที่เกี่ยวข้ องนัน้

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
1. วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั ง้ นี ้
บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็ นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริ ษัทจะนําเงินที่ได้ จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ ตามรายละเอียดดังนี ้
– เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริ ษัทคาดว่าจะนํามาซึ่ง
รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึ่งแบ่งเป็ นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท และ
ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทังสมุ
้ นไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท
– เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท
– เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและเงินทุนสํารองสําหรั บธุรกิจในอนาคตจํ านวนเงิน
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยจะนํามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น
2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ รับความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ได้ มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering)รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
330,000หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็ นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
330,000,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ(Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
และกําหนดวันจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่13–17 และ 20ธันวาคม2564(รวม 6 วันทําการ) ซึง่ มีรายละเอียดการเสนอ
ขายและจัดสรรดังนี ้
3.1

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ

: หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร

: บริ ษั ท จะเสนอขายและจัดสรรหุ้น กู้แปลงสภาพทัง้ จํ า นวนแก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ของ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)โดยจะ
จัดสรรในสัดส่วน 45,132 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมี
เศษจากการคํ านวณให้ ตัดทิ ง้ ทุกกรณี ) ทัง้ นี ผ้ ้ ูถือ หุ้นของบริ ษัทรายใดที่ ถือ หุ้น
ตํ่ากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ ได้ (แต่สามารถ
จองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิของตนได้ หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น ที่จองซื อ้ ตามสิท ธิ จนครบถ้ วนก่อ น ในกรณี ที่ มีห้ ุน กู้
แปลงสภาพเหลื อ จากการจัด สรรตามสิ ท ธิ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น จะต้ อ งได้ รั บ บริ ษั ท จะ
ดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพให้ จดั สรร
นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี สิท ธิ ใ ช้ ดุลยพินิ จพิจ ารณาไม่เ สนอขายหรื อ ไม่จัดสรรหุ้น กู้
แปลงสภาพ ข้ างต้ นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้ อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บ ริ ษั ทมี ห น้ าที่ ต้องปฏิ บัติห รื อ ต้ อ งดํ าเนิ น การใดๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทยหรื อ (ค)ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี สิทธิ ใช้ ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพดัง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม บางรายที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นประเทศไทยโดยอาศัย
ข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ

วันจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

: วันที่13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทําการ)

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 21 ธันวาคม 2564

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วั น ครบกํ า หนดไถ่ ถอนหุ้ นกู้ แปลง : 21 มิถนุ ายน 2567
สภาพ
อัตราดอกเบีย้

: ร้ อยละ 6.25 ต่อปี

การชําระดอกเบีย้

: ปี ละ 4 ครัง้ โดยชําระดอกเบี ้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ แก่วนั ที่ 21 มีนาคม 21 มิถนุ ายน 21 กันยายน และ21 ธันวาคม
ข้ อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไม่มี-

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
: 0.20 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไข
ที่จะได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป

ราคาแปลงสภาพ
อัตราส่ วนการแปลงสภาพ

: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรื ออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลง
สภาพตามเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป)

จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ไม่เกิน 330,000 หน่วย

มูลค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 1,000 บาทต่อหน่วย

มูลค่ าเสนอขาย

: ไม่เกิน 330,000,000 บาท

จํานวนหุ้นที่รองรั บการใช้ สทิ ธิห้ ุนกู้
แปลงสภาพ

: 1,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุ: ตามมติ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2564 เมื่ อ วัน ที่
19 พฤศจิ ก ายน 2564 มี ม ติอ นุมัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
: จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ซึง่ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
โดยบริ ษั ท จะจัด สรรและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ในอัต ราส่ว น
45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณี มีเศษจากการคํานวณให้
ตัดทิ ้งทุกกรณี) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มี
สิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )

วันแปลงสภาพ

: สามารถใช้ สิทธิ แปลงสภาพได้ หลังจาก 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยเริ่ มแปลงสภาพได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ และวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็ น
วันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน2567(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“วันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ”)

การใช้ สทิ ธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคน
สุด ท้ า ยที่ มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพยื่ น ใบหุ้น กู้แ ปลงสภาพตาม
จํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ) โดย
มีข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สํานักงาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพ โดยเริ่ ม
แปลงสภาพได้ ในวั น ที่ 21 ธั น วาคม2566 หรื อ วั น ทํา การถั ด ไปในกรณี ที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทําการ) หรื อไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวัน
กําหนดการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ ุนกู้แปลงสภาพซึ่งได้ แก่วนั ที่
21 มิถนุ ายน2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่
6 มิถนุ ายน2567 เฉพาะวันทําการ)
ทัง้ นี ก้ ารใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพโดยการส่ง ทางไปรษณี ย์จ ะ
กระทํามิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี)
จะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวมีหน้ าที่ในการชํ าระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
ข้ อมูลสําคัญอื่น ๆ

3.2

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัททีดับบลิวแซด
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ้งที่ 7” หรื อ
“TWZ-W7”) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7(TWZ-W7)

ประเภทหลักทรัพย์

: ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ที ดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร

: ไม่เกิน 3,300,000,000หน่วย

จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บ : ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
การใช้ สทิ ธิ
ชนิดของหลักทรัพย์

: ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

้ วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุ
: 2 ปี นับตังแต่
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7

ลักษณะการจัดสรร

: เป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

ราคาใช้ สทิ ธิ

: 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับราคาใช้ สิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ)ทังนี
้ ้ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สิทธิ
จะต้ องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนัน้

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ)

วันกําหนดการใช้ สิทธิและระยะเวลาการ : ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7 สามารถใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
ใช้ สทิ ธิ

TWZ-W7 ได้ ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
TWZ-W7

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน การใช้ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญของ
สิทธิ

บริ ษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ระหว่างเวลา
9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (ระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสําหรับการใช้ สิทธิ) สําหรับการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
กําหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์ ห นึ่ง ดังต่อไปนี ้ เพื่ อ รั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสํา คัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่ อบริ ษั ทเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ใ ด ๆ ในราคาที่ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
(3) เมื่ อบริ ษั ทเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที่อ อกใหม่ประเภทหุ้น กู้ แปลงสภาพหรื อ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น ใด ๆ โดยกํ า หนดราคาหรื อ คํ า นวณราคา
ของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะ
ซื ้อหุ้นนันตํ
้ ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริ ษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จ ารณากํ า หนดเงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สทิ ธิ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7ที่ อ อกในครั ง้ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้

บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร มอบหมาย เป็ นผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ ขอบ
อํานาจที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดง
้ อํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
สิทธิ TWZ-W7เป็ นต้ น รวมทังมี
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ ทกุ ประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม สลักหลัง รับรองหรื อส่งมอบซึ่ง
เอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ TWZ-W7และการนํ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นและการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น

4.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนดให้ วนั ที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (Record Date)

5.

กําหนดวันจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.1

ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง

5.2

วิธีการจองซือ้ และสถานที่ตดิ ต่ อจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ ทําการจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงในระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม
ทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ) ตามที่อยู่ ดังนี ้

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่
: เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
ั ชีซื ้อขาย
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณาติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สามัญของบริ ษัทฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่ องให้ แก่ผ้ รู ับจองซื ้อ
้ ้ ผู้จองซื ้อสามารถส่งเอกสารการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามที่อยูข่ องบริษัท
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทังนี
5.3

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อ ได้ ดงั นี ้
5.3.1

ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื ้อ
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงภายในวันที่
13 - 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)

5.3.2

ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

(ก)

ผู้จองซือ้ จะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองซือ้ หุ้นกู้
แปลงสภาพส่งมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพ

( ข)

กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่า นระบบออนไลน์ (e-RO)

www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “โอนเงิน” พร้ อม

กับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นในระบบจากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการจองซื ้อ
แล้ วบันทึก และ/หรื อ พิมพ์หลักฐานการชําระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ

จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจอง
ซื อ้ หุ้น กู้ แปลงสภาพ ซึ่ ง ผู้จ องซื อ้ สามารถจองผ่ า นระบบเว็ บ ไซต์ ไ ด้ ต ลอด 24 ชั่ว โมง
ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ
5.3.3

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญ ชี บริ ษั ท ที ด ับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน)เพื่ อ จองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ “
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก สํานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ
โดยจัดส่งมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ในเช็ค/
แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้ อมทัง้ ระบุช่ ือนามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ท่ี ติด ต่ อ ได้ ไ ว้ ด้ า นหลัง ของเช็ค /แคชเชีย ร์ เช็ค
ในกรณี ที่ลกู ค้ าไม่ได้ ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ โทรติดต่อในด้ านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์
เช็ค หรื อทางบริ ษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ ในกรณี ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิในการรับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว

(ข)

ดร๊ าฟท์ ประเภทเรี ย กเก็บ เงิ น ได้ ทั่ว ราชอาณาจัก ร โดยสั่ง จ่า ย ในนาม“บัญ ชี บริ ษั ท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ”

(ค)

กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่สง่ มา
ด้ ว ยลํ า ดับ ที่ 2)) ชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไ ว้ ด้ า นหลัง ของเช็ ค
แคทชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์

(ง)

กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ระหว่างวันที่
13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

(จ )

กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ (e-RO)www.investorsinsight.com/twz/login.phpผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชํ าระเงินเป็ น “เช็ ค/แคชเชี ยร์

เช็ค/ดร๊ าฟท์” พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ
จากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการจองซื ้อ แล้ วทําการบันทึก และ/หรื อ พิมพ์หลักฐานการ
ชําระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่
20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื ้อ
สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ

5.3.4

(ก)

ชําระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้ าบัญชีบริ ษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื ้อ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซื ้อผ่านระบบ
Internet Banking ส่งมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการ

จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ข)

กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ (e-RO)

www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “Internet Banking” พร้ อม

กับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการ
จองซื อ้ แล้ ว ทํ า การบัน ทึก และ /หรื อ พิ ม พ์ ห ลัก ฐานการชํ า ระค่า จองซื อ้ เพื่ อ เป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของ
การจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.4

เอกสารประกอบการจองซือ้
(1)

ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้ วน
บริ ษัทได้ จดั ส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามที่ได้ กําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ทังนี
ยื่นใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านัน้ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) หรื อดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของ
บริษัท (www.twz.co.th)

(2)

ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
(ก)

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื ้อ และ/
หรื อ ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนชื่ อ /ชื่ อ สกุล ซึ่ง ทํา ให้ ชื่ อ /ชื่ อสกุล ไม่ตรงกับชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
กู้แปลงสภาพควบใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ (Record Date) หรื อในใบรับรองสิท ธิ การจองซื อ้ หุ้น กู้
แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น

(3)

หลักฐานการชําระการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ แก่
(ก)

เช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร” ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ) หรื อ

(ข)

สําเนาใบนําฝากเงิน พร้ อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังหรื อ

(ค)

ในกรณีชําระผ่านระบบ Internet Banking เข้ าบัญชีบริ ษัท สําเนาหลักฐานการชําระการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิผา่ นระบบ Internet Banking ของธนาคาร

(4)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อต้ องการ
ให้ คืน เงิน ค่า จองซื อ้ หลักทรัพ ย์ส่ว นที่ไ ม่ไ ด้ รับการจัด สรรหรื อ ได้ รับการจัด สรรไม่ครบตามจํา นวนที่จ องซื อ้
เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร

(5)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้ าแรก(เพื่อใช้ รับดอกเบี ้ยและชําระคืนเงินต้ น)พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้

(6)

เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี ้
(ก)

บุคคลสัญชาติไทย

:สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข)

บุคคลต่างด้ าว

:สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ค)
นิติบคุ คลในประเทศ
:สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อ นวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ พร้ อมรั บ รองสํา เนาถูกต้ อ ง และเอกสารหลัก ฐานของผู้มีอํ านาจลงลายมื อ ชื่ อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง)
นิติบคุ คลต่างประเทศ
:สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้ บริ ษั ท หนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(7)

หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7) พร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้
ผู้รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณี คนต่าง
ด้ าวมอบอํานาจให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย)
ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ก)

ในกรณีหนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ที่มีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง

(ข)

ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง) ต่อหน้ าเจ้ า
ที่ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว

ทัง้ นี ้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
(8)

สํ า หรั บ ผู้จ องซื อ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะฝากหุ้น กู้แ ปลงสภาพควบใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื ้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรั พ ย์ เฉพาะผู้ที่ ประสงค์ นํ าหลักทรั พย์ ฝากเข้ า บัญ ชี บริ ษัท ผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer
Account) เท่านัน”
้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8) เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้ นการรับเอกสารประกอบการจองซื ้อบาง
ประการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใดๆ หรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดง
สิทธิและการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการกระทําดังกล่าวทําให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทําการ
ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจาก
ที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นใดตามที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ อาจรวมถึงการ
ไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกูแปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (U.S. Persons ตามนิยามที่กําหนด
ใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5

เงื่อนไขในการจองซือ้
5.5.1

ผู้จองซื อ้ หุ้นกู้แ ปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื อ้ ตามสิท ธิ เกิน สิทธิ หรื อน้ อยกว่าสิท ธิ
ที่ได้ รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเศษ
ปั ดทิง้ หรื อจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร จะได้ รับการ
จัดสรรทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ

5.5.2

ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ และชําระเงินค่าจองซื อ้ แล้ ว ไม่มีสิทธิ ยกเลิกการจองซื อ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเอกสารการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อ
เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาที่กําหนด

5.5.3

ในกรณี ชําระค่าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซือ้
จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้ เงินตามเช็คธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว และการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัท สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้
ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในกําหนดระยะเวลาการ
จองซื ้อและการชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนด หรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชัดเจน บริ ษัทมีสิทธิ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยบริ ษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อไป
อนึ่ง ในการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกูแปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระ
เงินค่าจองซื ้อ และดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ และดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กําหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อไป
5.5.4

บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรื ออาจ
เป็ นผลให้ เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้อง
ดํ า เนิ น การใดๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นใดตามที่
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ อาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คล
อเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่กําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หาก
ผู้ถือหุ้นจองซือ้ ด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ที่จะได้ รับการจัดสรรหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร
ั้
่มี
ประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื ้ออาจได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่ครบตามสิทธิทงหมดที
ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามที่เห็นสมควร หรื อไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว

5.5.6

ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ขอให้ จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ คือ ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่อม
้ ้ เอกสารการจองซื ้อจะต้ องถึงที่
สัง่ จ่ายเฉพาะ โดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทังนี
ทําการบริ ษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็ นอย่างช้ า และเพื่อความสะดวก
ในการจองซื ้อ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
(1)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพ เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและ/
หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณี ดงั กล่าว
บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยไม่มีดอกเบี ้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท

(2)

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จํานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มี
การคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
เป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยเฉพาะในนามของผู้จ องซื อ้ และส่ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏ
ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้
ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)

(3) ในกรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการ
จัดสรรไม่ครบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 14 วันทําการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัทมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี
โดย คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชําระคืน นับจาก
วันที่พ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วันทําการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น
5.7

วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้ บริษัท หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.7.1 กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อโดย
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.7.2 กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึง่ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
ที่จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผ้ จู องซื ้อ

ทังนี
้ ้ ในกรณีนี ้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ั้
้ นกู้แปลง
จํากัดเพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
สภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้
และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.8

การจัดสรรและข้ อมูลการจองซือ้ อื่นๆ
5.8.1

ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถ
แสดงความประสงค์จองซื ้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิ
ของตนได้ หรื อสละสิทธิ ไม่จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ก้ ็ได้ โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อตามสิทธิจนครบถ้ วนก่อน ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องได้ รับ บริ ษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
และชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพให้ จดั สรร

5.8.3

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้ องแสดงความจํานงการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตาม
ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณี หากมีห้ นุ กู้แปลง
สภาพเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จอง
ซื ้อเกินสิทธิ ดังนี ้

(1) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่ซื ้อเกินสิทธิ
(2) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือน้ อยกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็ นรอบๆ
จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ
และชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิหากมีเศษของ
้ านวน ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลง
หุ้นกู้แปลงสภาพจากการคํานวณ บริ ษัทจะปั ดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ ้งทังจํ
สภาพเหลือจากการปั ดเศษดังกล่าวบริ ษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามกระบวนการข้ างต้ น
ต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ ว หากยัง คงมีเศษเหลือ อีกและไม่สามารถทํา ตามวิธี การ
คํานวณข้ างต้ นได้ บริษัทจะทําการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยูค่ รัง้ ละ 1 หน่วย ตามลําดับสิทธิในการจองซื ้อ
5.8.4

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
ผลแห่งการจองซื ้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินและได้ รับเอกสารประกอบการจองซื ้อครบถ้ วนเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

5.5.5

ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อ แล้ วจะขอยกเลิกการจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วน
ตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้ อ 5.3 และ 5.4

6

วิธีการชําระเงินต้ นดอกเบีย้ และเงินปั นผล

6.1

การชําระเงินต้ น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุห้ ุนกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้ แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567
(ในกรณีที่วนั ที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี ้ย
เพิ่มให้ ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อ
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี)ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนด
สิ ท ธิ โดยนายทะเบี ย นหุ้น กู้แ ปลงสภาพจะส่ง เช็ ค ดัง กล่ า วล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน
(2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการ
ก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน
(3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
อาจตกลงกันเป็ นครัง้ คราว

6.2

การชําระดอกเบีย้ หรื อเงินจํานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6.25 ต่อปี ทุกๆ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถนุ ายน 21 กันยายน และ
21 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป) และ
วันชําระดอกเบีย้ ครั ง้ สุดท้ าย คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณี ที่วันที่ห้ ุนกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับ
วันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้ เพิ่มให้ ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลง
สภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
ล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ

(2) การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารของผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ เ ปิ ดไว้ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี สาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ได้ มีการแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ
(3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกันเป็ นครัง้ คราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงิน เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซงึ่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องชําระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ ว
6.3

ในกรณีท่ ผี ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพทําการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ประสงค์ จะรั บเงินปั นผล/สิทธิอ่ ืนใดที่เป็ น
ตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
ผู้จองซื ้อ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปั นผล/สิทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(e-Dividend) ของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
(โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน)
้ กรุ ณากรอก “ใบ
สมัครบริ การจ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย)(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ให้ ครบถ้ วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ ามีการมอบอํานาจ) และ
จัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้ หลักฐานร่วมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ ) นําส่งให้ บริษัทพร้ อมกับใบจองซื ้อ
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้ งข้ อมูลของผู้จองซือ้ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อ
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริ การจ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้ อมูลของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผ้ จู องซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ได้ เคยแจ้ งไว้ แล้ วก่อนหน้ านี ้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดําเนินการปรับปรุ งข้ อมูลผู้จองซื ้อ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้ เป็ นไปตามข้ อมูลใน “ใบสมัครบริ การ
จ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้ อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ กบั หลักทรัพย์
อื่นๆ ที่ผ้ จู องซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูด่ ้ วย

6.4

สํานักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน ชัน้ 15
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้ านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

6.5

สํานักงานของผู้รับฝากหลักทรั พย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259
TSD Call center: 0 2229-2888
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
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การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ
7.1

วันกําหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราการ
แปลงสภาพที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ สามารถแปลงสภาพได้ หลังจาก 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ และวันครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็ นวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายซึ่งได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน2567(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “วันใช้
สิทธิแปลงสภาพ”)
7.2

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้ องแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.3 และ
ตามวิธีการและขันตอนในการแปลงสภาพที
้
่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.4 โดยในการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย
ที่มีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความ
จํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อสํานักงานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ่ มแปลงสภาพ
ได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่วนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566)
หรื อไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึ่งได้ แก่วนั ที่ 21
มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567 เฉพาะวันทําการ)

7.3

สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพสามารถแสดงความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพได้ ณ สํ า นัก งานใหญ่ ข องผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทําการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทร 02-275-9798 ต่อ 401
เบอร์ แฟกซ์ 02-275-9798
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน ชัน้ 15
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้ านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป
7.4

วิธีการและขัน้ ตอนในการแปลงสภาพ
7.4.1

ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายที่มีความประสงค์จะใช้ สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามจํานวนที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4ของข้ อกําหนดสิทธิ)ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
ก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ่ มแปลงสภาพได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรื อไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการ
แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แสดงความจํา นงในการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพในระหว่า งวัน ที่ 22พฤษภาคม2567 ถึง วัน ที่
6มิถนุ ายน 2567 เฉพาะวันทําการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ ที่สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.3 และจัดเตรี ยมเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และ
ครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง
ซึ่งมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรื อเท่ากับ จํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(3) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ แปลงสภาพ (สําหรับ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ได้ มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู)่
(4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
–

บุคคลสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง (ในกรณีบตั รข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถูกต้ อ ง) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยาว์ ต้ อ งแนบสํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
(ถ้ ามี) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้
จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

บุคคลต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

นิติบุคคลในประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลง
สภาพในแต่ละครั ง้ พร้ อมลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณี ที่บัตร
ข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียน
บ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อ
รั บรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมื อชื่ อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่ อ ที่ ลงนามในแบบแสดงความจํ านง
ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

นิติบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริ คณห์ สนธิ หนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลหรื อหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนาซึ่งรั บรอง
ั ้ านักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงื่อนไข
ถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงสํ
ในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครัง้ พร้ อมลง
ลายมือชื่ อรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)และสําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่
หมดอายุข องกรรมการผู้มี อํ า นาจผูก พัน นิ ติ บุค คล (ในกรณี ที่ บัต รข้ า ราชการ หรื อ บัต รพนัก งาน

รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ไ ด้ ระบุห มายเลขประจํ า ตัว ประชาชน ให้ แ นบสํา เนาทะเบี ย นบ้ า นที่ มี เ ลขประจํ า ตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลเป็ นบุคคลที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ ใ ช้ สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
ลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public พร้ อมประทับตราของ
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําโดยการรับรองเอกสารข้ างต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพ
ในแต่ละครัง้
(5) หนังสือมอบอํานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้ อม
สําเนาหลักฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทางภาษี และ/หรื ออากรแสตมป์
ทังหมด
้
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้ วยหมวดอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อบังคับใช้ ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
7.4.2

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย โดยใช้ แบบแสดงความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย(เอกสารแนบท้ าย 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ)ที่แนบมานี ้ หรื อ ติดต่อ
ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ได้ ที่บริ ษัทตามที่อยู่ที่ระบุ
ในส่วนที่ 1ข้ อ 7.3 ในช่วงวันที่ 22พฤษภาคม2567ถึงวันที่ 6มิถนุ ายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวันกําหนดการ
แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย)ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ
ที่ใช้ บงั คับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้ วย โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ให้ แก่บริ ษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วน
ที่ 1 ข้ อ 7.3 ข้ างต้ น
(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ชัดเจน และครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง
(3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1 (4)
(4) หนังสือมอบอํานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้ อม
สําเนาหลักฐานของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทางภาษี และ/หรื ออากรแสตมป์ทังหมด
้
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้ วยหมวดอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อบังคับ
ใช้ ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
จะต้ องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นเงินสดทังจํ
้ านวน หรื อ (ข)ขอให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วยการ
แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านัน้ ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่
เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้
7.4.3

จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามัญ (หากคํานวณราคาแปลงสภาพที่ 0.20บาทต่อหุ้นสามัญจะได้ เป็ น
มูลค่า 1,000บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการ
แปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ ตัดเศษของหุ้นทิง้ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชํ าระเป็ นเงิ นสดคืนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
คํานวณจาก(1) จํานวนเศษของหุ้น คูณด้ วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายของระยะเวลาแสดง
ความจํ า นงใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (อย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น 2 (สอง) สัป ดาห์ นับ จากวัน ใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ภายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้ วแต่กรณี)

7.4.4

การเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

7.4.5

หากบริ ษัทได้ รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจํานง
ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ หรื อหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้ องทําการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขภายในระยะเวลาแจ้ งความจํ านงในการแปลงสภาพในครั ง้ นัน้ ๆ
มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ
และบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับจากวันแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังนี
้ ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่มีการแปลงสภาพดังกล่าวยังมี
ผลใช้ ได้ ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายเว้ นแต่การแปลงสภาพครัง้ นัน้ จะเป็ นการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย
บริษัทสงวนสิทธิที่จะดําเนินการต่อไปนี ้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้ องการ
ขอรับเงินต้ นคืนทังจํ
้ านวน (หรื อต้ องการขอให้ บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นเงินสดทังจํ
้ านวน)

7.4.6

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ ส่งมอบทังใบหุ
้ ้ นกู้
แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมหลักฐาน
ประกอบการแปลงสภาพถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพ
ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท

7.4.7

เมื่อพ้ นกําหนดวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการแปลง
สภาพที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน และ/หรื อมิได้ แสดงความจํ านงในการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพแต่อย่างใดภายใน
้ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการ
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 1ข้ อ 7.2 และ 7.4 ให้ ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนันๆ
แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้ อีกบริ ษัทสงวนสิทธิ ที่จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพตามที่ร ะบุไ ว้ ใ นส่ว นที่ 1ข้ อ 7.4.5โดยผู้ถือ หุ้น กู้แ ปลงสภาพดัง กล่า วไม่มีสิท ธิ เ รี ย กร้ องค่า เสีย หายใดๆ
ต่อบริ ษัทและบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายหรื อค่าชดเชยที่เกิดขึ ้นจากการดังกล่าวทังสิ
้ ้น

7.4.8

ในกรณี ที่ไม่ใช่การใช้ สิทธิ แปลงสภาพครั ง้ สุดท้ ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทน
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริ ษัทจะส่งหุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบใหม่ที่มีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์
หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลง
สภาพภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนันๆ
้ และจะทําการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า

7.4.9

บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สําหรับการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั แปลงสภาพในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพนันเข้
้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการแปลงสภาพในครัง้ นัน้

7.4.10 ในกรณี ที่ ห้ ุน สามัญ ที่ สํา รองไว้ เพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพมี ไ ม่เพี ย งพอ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การชดใช้ ค่า เสี ย หาย
ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
7.4.11 ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้
้ าน
พิจารณาข้ อกําหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรื อเหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทังด้
ราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิ ธี ก ารคํ า นวณที่ เ หมาะสม เมื่ อ มี เ หตุก ารณ์ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกําหนด ทังนี
้ ้ หากมีกรณีที่จําเป็ นต้ องขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป
7.5

การออกและส่ งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง
และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรื อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในกรณี ที่ใบหุ้นสามัญข้ างต้ นสูญหายหรื อ
เสียหายหลังจากที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ จดั ส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์
หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้ วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความ
จํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ มารับใบหุ้นสามัญไปด้ วยตนเองก็ได้ ) หรื อ

(2) ดําเนินการฝากหรื อดําเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญจะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.5 (1) แทน
(3) กรณี ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้ บริ การของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า ในกรณีนี ้ บริ ษัท
จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้น ที่ เ กิ ด จากการแปลงสภาพฝากไว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ และศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้น ตามจํ านวนที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชี ผ้ ูออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันกําหนดการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ั ้ กําหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรร
ดําเนินตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
หุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททํา
การซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นได้ ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
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อื่นๆ
8.1 บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 7
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า (ศูนย์ บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด
ในส่วนที่ 1 ข้ อ 3.2
8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่แนบมาด้ วย
8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
สํานักงานใหญ่ชนั ้ 3/1 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
8.4 แบบสรุปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้ าถัดไป

แบบสสรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสาร

Factsheet
บริษัท ทีดับบลิวแซด คออร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสืสื่อสาร
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผ้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่กอนวันครบกําหนดไถ่ถอน
ระยะเวลาการจองซื ้อระหว่างวันที่13–17 และ 20 ธันวาคคม 2564 รวม 6 วันทําการ
ลักษณะตราสาร
อายุ
อัตราดอกเบี ้ย
งวดการชําระดอกเเบี ้ย
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
า
มูลค่าการเสนอขายรวม
หลักประกัน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์การใช้ช้ เงิน

การใช้ สิทธิแปลงสสภาพ

ระดับความเสี่ยง
2 ปี 6 เดือน
คงที่ 6.25% ต่อปี
จ่ายดอกเบี ้ยทุกๆ 3 เดืดือน
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในกการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไไถ่ถอนภายหลัง
จาก 6 (หก) เดือน นับจากวั
บ นออกหุ้นกู้แปลงสสภาพ
ไม่เกิน 330.00 ล้ านบบาท
– ไม่มี –
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีซีย พลัส จํากัด
- เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุ
ใ รกิจที่ดําเนินการอยู่และธุ
ล รกิจในอนาคต ได้ แก่ ธุรกิจยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา ไม่เกิน 50.00
5 ล้ านบาท
- เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ ไม่เกิน 100.00
ล้ านบาท
- เพื่อเป็ นเงินทุนหมุมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและเงินทุนสํ
น ารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคต ไมม่เกิน 80.00 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาาพได้ ครัง้ แรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566
แ ง้ สุดท้ าย
(แสดงความจํานงใช้ สิสทิ ธิแปลงสภาพในวันที่ 14 - 20ธันวาคม2566) และครั
ในวันครบกําหนดอายยุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่
แ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน25667 (แสดงความ
จํานงใช้ สิทธิแปลงสภภาพในวันที่ 22 พฤษภาคคม ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567)

(พิจารณาจากอายุตราสารและอั
ร
นดับความน่น่าเชื่อถือ)

ตํา
่ 1

วันที่ออกตราสาร
วันที่ครบกําหนดอาายุ
ประเภทการเสนอขขาย
นายทะเบียนหุ้นกู้

อัตราส่ วนทางการเงิ
น
น (เท่ า)
ความสามารถในกการชําระดอกเบี ้ย
(Interest coveragge ratio)1
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)1
หนี ้สินรวมต่อส่วนของผู
น ้ ถือหุ้นรวม
(Debt to equity : D/E ratio)2
1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชํ
ง
าระคืนสูง
2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี
ง ้สินที่สงู

ค่ าเฉลี่ยอุตสาาหกรรม
(ล่ าสุด)
N/A

2563

1.73

1.21

9 เดือน ปี
2564
2.28

N/A

1.95

2.30

2.24

N/A

0.89

0.90

0.70

7

8

สูง

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก
อ
1.

6.

2562

6

ผลตอบแทนของตราสารรุ่ นอื่นในตลาด (YTM)

5.

อัตราส่ วนทางกการเงินที่สาํ คัญของผูผู้ออก

5

บริษัทจะดํารงไว้ ซงึ่ "หนีนี ้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผูผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity
E
Ratio)ตามนิยามทีที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิในอัตราาส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ ้นงวดบั
้
ญชีรายไตรมาสหหรื อวันสิ ้นปี บัญชีของผู้อออกหุ้นกู้
แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.
21ธันวาคม พ.ศ. 25664
21 มิถนุ ายนพ.ศ. 25677
จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิดิมทุกรายตามสัดส่วน
(RRights Offering: RO)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

4

ข้ อกําหนดในการดํดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน

อันดับความน่ าเชื่อถือ
รายละเอียดสําคัญอื่น

3

เป็ นตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อกกตราสารสามารถไถ่ถอนนก่อนกําหนด

2.
3.
ไม่มีการจัดอันดับความน่
ค
าเชื่อถือ

2

ความเสี่ยจากกการถูกบอกเลิกสัญญาาแฟรนไชส์กับทางบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซออร์ วิส จํากัด
(มหาชน) เนื่องจากบริ
อ
ษัทได้ รับสิทธิในการจํ
น าหน่ายสินค้ าและใให้ บริการต่างๆ ภายใต้ เคครื่ องหมาย
การค้ าและชื่อทางการค้
อ
าทั ้งหมด 21 สาขา
ส หากบริ ษัทถูกเบิกเลิกสัญญาให้ สิทธิจาก AAIS ในการ
ดําเนินธุรกิจ อาจทํ
อ าให้ รายได้ ของบริษัษัทลดลง
ความเสี่ยงจาากการพึง่ พิงผู้จําหน่ายสินค้
น ารายใหญ่
ความเสี่ ย งจ ากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนืนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารนํ าเข้
า า เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เ คลืลื่ อ นที่ แ ละ
อุปกรณ์ เสริ มบางส่วนจากต่างประเททศ โดยชําระเงินเป็ นเงินตราต่
ต างประเทศ ทําให้ บบริ ษัทอาจมี
ความเสี่ยงจาากอัตราแลกเปลี่ยนจากกการที่บริษัทต้ องชําระค่าสินค้ า
ความเสี่ยงจาากการล้ าสมัยของสินค้ า ซึ่งโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้ องพพัฒนาและออกสินค้ ารุ่ นใหม่
น ๆ เพื่อให้ ตรงกับควาามต้ องการ
ของลูกค้ า จึงทําให้ บริษัทมีความจําเป็ป็ นที่ต้องปรับลดราคาขายยของสินค้ ารุ่นล้ าสมัย
ความเสี่ ย งจ ากการที่ มี จํ า นวนคู่แ ข่ งเพิ
ง ่ม มากขึน้ ซึ่ง การเติติ บ โตของสมาร์ ท โฟน ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ
จําหน่ายโทรศัศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันั รุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะกาารแข่งขันด้ านราคาสินค้ า
ความเสี่ยงเกี่ยวกั
ย บสัญญาเช่าพื ้นที่ เนืนื่องจากบริ ษัทมีการจําหนน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายยย่อยทัว่ ไป
ซึ่งตั ้งอยู่ในศูนย์
น การค้ าชั ้นนําและซูเปอร์
ป เซ็นเตอร์ โดยบริ ษัทมี
ท ความเสี่ยงจากการที่ไไม่สามารถ
ต่ อ สัญ ญาเชช่ า พื น้ ที่ หรื อ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ขออเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขสสัญ ญาเช่ า ที่ ทํ า ให้ บ ริ ษษัั ท ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้ จ่ายสูงกว่
ก าเดิม

1

แบบสสรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสาร

สรุ ปฐานะการเเงินและผลการดําเนินินงานตามงบการเเงินิ รวมย้ อนหลัง 3 ปี
งบกําไรขขาดทุน

สินทรัพย์รวม
ว

หนีสิ้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500

2562

5,436.522

2,564.07

2,872.45

2563

5,758.677

2,726.87

3,031.80

9M/25564

6,011.455

2,466.86

3,544.59

7,0000
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0

ล้ านบาท

ล้ านบาท

งบแสดงฐานะทาางการเงิน

2562

2563

รายยได้ รวม

ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย*

กําไรสุทธิสําหรับปี / งวด

2562

3,7788.81

3,618.83

46.00

2563

3,3302.38

3,159.78

-8.70

9M/2564

2,4492.54

2,384.26

14.11

2562

9M/2564

2563

9M/2564

หมายเหตุ*ค่าใช้ จ่ายไม่รวมต้ นทุ
น นทางการเงินและภาษีษี เงินได้

สัดส่ วนหนีท้ ่มี ีภาระดอกเบีย้ ของผูผู้ออกหุ้นกู้

ลําดับการรได้ รับชําระหนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน2564

เมื่อผู้ออกถูถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลพิ
ก
พากษาให้ ล้มละลาย
ล
หรื อมีการชําระะบัญชีเพื่อการเลิกบริ ษษััท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ
น
น

ตรราสารหนี ้

1,374.83 ลบบ.

417.18

68.42%

อื่นๆ
น

2
217.32
ลบ.

20.76%
10.82%

ว องกันและหนี ้สินตามสัญญาเช่า
*รายการอื่นๆ ได้ด้ แก่ เงินกู้ยืมจากบุคคลลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสําคัญของตราสาร
1. การลงทุนในหุ
ใ ้ นกู้แปลงสภาพไม่ม่ใช่การฝากเงินผู้ลงทุนอาจต้
น
องพร้ อมถือหุ้นกูก้ แปลงสภาพจนครบกกําหนดวันใช้ สิทธิแปลลงสภาพ เนื่องจากการรขายก่อนครบกําหนดดอาจทําได้ ยาก หรื อขาายได้ ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตตราไว้ หรื อ
ราคาที่ซื ้อมมา
2. เนื่องจากตตราสารหนี ้ในประเทศศไทยมีสภาพคล่องตํ่า การขายตราสารหนีก่้กอนครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั ้นอาจจได้ รับมูลค่าขายตราสสารลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นไได้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภาววะและความต้ องการขของตลาด
ในขณะนัน้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็กมีความเสี่ยงสูงด้ วยเชช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรรทําความเข้ าใจเกี่ยวกับลั
บ กษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในกการชําระหนี ้ของผู้ออกตตราสารก่อนตัดสินใจลงงทุน
4. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้ รัรับการจัดอันดับความนน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึศึกษาข้ อมูลผลการดําเนิ
า นงานของบริษัทผู้ออกหุ
อ ้ นกู้แปลงสภาพแและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่
า อเนื่อง
5. การไถ่ถอนนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนววันครบกําหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสสภาพอาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพมีความเเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาาดการณ์กระแสเงินสดดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาาพที่แน่นอนได้ และมีคความเสี่ยง
ที่จะเสียโออกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่สงู จากการลลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาาพที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว

คําเตือนและข้้ อมูลแจ้ งเตือนอื่น
คําเตือน
 การอนุมตั จากสํ
จิ านักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ดหมายความว่าแนะนําให้ห้ ลงทุน ประกันการชําระหหนี ้ผลตอบแทนเงินต้ น หรื
ห ื อรับรองความถูกต้ องขอองข้ อมูล
 ข้ อมูลสรุปนี
ป ้เป็ นส่วนหนึ่งของหนันังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ ซึง่ เป็ นเพี
น ยงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี
ษ
่ยงขอองหลักทรัพย์และบริษัษัทที่ออกและเสนอขายยหลักทรัพย์ ดังนั ้น ผู้ลลงทุนต้ อง
วิเคราะห์ความเสี
ค
่ยงและศึกษาข้ อมูลจากหนังสือแจ้ งการจั
ก ดสรรหุ้นกู้แปลงสสภาพ ข้ อกําหนดสิทธิและเอกสารการจองซื
แ
อหุ
้อ ้ นกู้แปลงสภาพ
ประวัติผิดนัดชําระหนี
ร ้
มี 
ไม่มี 
บริษัทไม่มีประวัติตกิ ารผิดนัดชําระหนี ้ดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นของงตราสารหนี ้ หรื อผิดนัดั ชําระหนี ้เงินกู้ยืมจากกธนาคารพาณิชย์ บริรษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมาายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้นโดยยดูประวัติ
ย้ อนหลัง 3 ปี จากกบริษัทข้ อมูลเครดิตแห่
แ งชาติ และงบการเงินที
น ่ตรวจสอบโดยผู้สอบบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตต
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เดิมชื่อบริ ษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด
ก่อตังจากประสบการณ์
้
การเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็ นผู้ที่ริเริ่ มเปิ ดร้ าน
้ นบริ ษัท
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ ามาบุญครองเป็ นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตังเป็
พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ
และมีความชํานาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถขยายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 990,668,925.00 บาท
ในปี 2537 บริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การให้ บริ การรับ
จดทะเบียนเลขหมาย การให้ บริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็ นผู้ให้ บริ การรับชําระค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยบริ ษัท
ได้ เปิ ดร้ านเทเลวิซสาขาแรกที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนันบริ
้ ษัทได้ ดําเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ ้นตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551 บริ ษัทยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “TWZ” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าของบริ ษัท
โดยเป็ นสินค้ าที่สงั่ ผลิตและนําเข้ าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ตั ้งสํานักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน
้ าปลีก
เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารต้ นทุนสินค้ าและควบคุมคุณภาพของสินค้ า โดยบริษัทได้ มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทังค้
และค้ าส่ง
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ เสริ มต่างๆโดยบริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรน
ไชส์จาก AIS ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การด้ านต่างๆภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)”
จํานวน 17 สาขา “AIS SHOP” จํานวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY” จํานวน 1 สาขาซึง่ บริ ษัทยังมีสาขาภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“TWZ” อีกจํานวน 2สาขา รวมทังสิ
้ ้น 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อย
แล้ วบริษัทยังจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทัว่ ประเทศ
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้ านรายได้ จากการขายสินค้ าและรายได้ จากการให้ บริ การ โดยให้
ความสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ ตงอยู
ั ้ ่ใน Prime Area เป็ น
้ แลรักษาฐานตัวแทนจําหน่ายพร้ อมทังเพิ
้ ่มจํานวน
แหล่งชุมชนที่มีกําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ รวมทังดู
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึ ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าและสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าและผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนําสินค้ าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทเพิ่มมากขึน้ เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้ าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน
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บริ ษัทให้ ความสําคัญในการสร้ างแบรนด์ TWZ เพื่อให้ บริ ษัทมีความแข็งแกร่ งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น จึงควบคุมคุณภาพ
ของสินค้ าสํานักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน เพื่อใช้ เป็ นศูนย์ประสานงานในการบริ หารต้ นทุน ในการพัฒนาสินค้ าให้ ได้
สินค้ าที่มีต้นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทังนี
้ ้บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทังหมดเพื
้
่อให้ สามารถสร้ างกําไรให้ กบั บริษัทในอนาคตได้ อย่างต่อเนื่อง
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้ วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ ด และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้ รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การทางด้ านต่างๆ ภายใต้ เครื่ อง หมายการค้ าและชื่อ
ทางการค้ าว่า เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ น
ร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทํ าให้ บริ ษัทเป็ นศูนย์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัท
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ก) เครื่ องโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์ เสริมสําหรั บโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Accessory)
(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)
บริ ษัทจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากรุ่ นหลายยี่ห้อ เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถเลือกซือ้ ได้ ตามความต้ องการ และบริ ษัท
ยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึง่ เป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ าจากประเทศจีน
ทําให้ บริษัทมีสนิ ค้ าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
(2) อุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจําหน่าย
- อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้ แก่ แบตเตอรี่ เครื่ องสํารองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์ ทเคส และแผนกันรอย เป็ นต้ น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ แก่ กล้ องวงจรปิ ด ลําโพง Air Play แท่นชาร์ ท เป็ นต้ น
โดยอุปกรณ์ เสริ มดังกล่าวมีทัง้ ที่ เป็ นสินค้ าที่ซือ้ จากผู้จัดจํ าหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนํ าเข้ าจากผู้ผลิตใน
ั้
บ-ส่ง
ต่างประเทศโดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังให้ ความสนใจกับการนําอินเตอร์ เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้ อปุ กรณ์นนสามารถรั
ข้ อมูลให้ สามารถควบคุมหรื อนําข้ อมูลจากอุปกรณ์นนมาใช้
ั้
งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อนํามาจําหน่ายอีกด้ วย
ข) ซิมการ์ ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)
หากจะพิจาณาตามลักษณะการชําระค่าบริ การของซิมการ์ ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ได้ เป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้ บริ การต้ องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทังค่
้ าใช้ บริ การ
โทรศัพท์ โดยบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ ดแต่ละหมายเลข สําหรับลูกค้ าองค์กรบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) จากค่าใช้ บริการโทรศัพท์อีกด้ วย
(2) แบบ Pre-Paid ซึง่ มีชื่อบริการว่า 1-2-Call! ผู้ใช้ บริการจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้ บริ การจะสามารถ
เปิ ดเลขหมาย และใช้ บริการได้ ทนั ทีภายหลังการซื ้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้ งานได้ อย่างสะดวกสบาย
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ค) บริการอื่นๆ
(1) บริ การที่ได้ รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริ ษัทจะสามารถให้ บริ การต่างๆ สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ ระบบของ
AIS เฉพาะสาขาที่เป็ นร้ านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYที่มีอยูจ่ ํานวน 21 สาขา
(2) ศูนย์บริ การหลังการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า TWZ Service Center โดยปั จจุบนั
ศูน ย์ บ ริ การตัง้ อยู่ที่ ถนนรั ช ดาภิเ ษก ซึ่ง สาขาร้ านค้ าปลีกในเครื อ ทัง้ หมดสามารถรั บเครื่ อ งที่ต้องการซ่อ ม เพื่ อ ส่ง มาซ่อ มยัง
ศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้ าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศนู ย์บริ การจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าในการรับบริ การ
1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ประเทศไทยกําลังก้ าวสูย่ คุ เทคโนโลยีเครื อข่าย 5G สภาวะการแข่งขันที่เข้ มข้ นขึ ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการ
ลงทุนในเครื อข่าย 5G ด้ วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้ านบาท ส่งผลให้ ผ้ บู ริ การเครื อข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้ บริ การ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริ โภค ให้ หนั มาใช้ งานสมาร์ ทโฟนที่รองรับการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต 5G โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ เช่น ปั จจัยด้ านฟั งก์ชนั ของสมาร์ ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึง่ ปั จจุบนั ระดับราคาของสมาร์ ทโฟน5G ปรับตัวลงมาแล้ ว น่าจะทําให้ ผ้ บู ริ โภค มีแนวโน้ มตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น
รวมไปถึงผู้บริ การเครื อข่ายยังออกแพ็คเกจเพื่อชักชวนให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจมาสมัครแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้ องใช้ สมาร์ ทโฟนที่รองรับ
เพื่อให้ เข้ าถึงประสิทธิภาพเรื่ องความเร็ วของข้ อมูลในเทคโนโลยี 5G ที่ความเร็ วในระดับ 1,000 Mbps ขึ ้นไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้ งาน ชัดเจนมากขึ ้น
นอกจากผู้ผลิตสมาร์ ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิ ดตัวสินค้ ารุ่นใหม่ที่รองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้ ว ตลาด
สมาร์ ทโฟน3G และ 4G ก็ยงั คงมีการขยายตัว จากสถานการณ์ การระบาดของเชื ้อโควิด-19 ส่งผลให้ ภาครัฐได้ ออกมาตรการ
้
คนละครึ่ง เราชนะ เราไม่ทิ ้งกัน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการ
ด้ วยแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตังค์ ซึง่ ส่งผลให้ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ ทโฟน หรื อ กลุ่มที่ใช้ งานโทรศัพท์ปมกด
ุ่
ต้ องปรับตัวและหันมาใช้ งาน
สมาร์ ทโฟนที่ราคาไม่สงู มากแต่สามารถรองรับการใช้ งานแอปพลิเคชัน่ ได้
ในยุค 5G กลุม่ สินค้ าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิ ดตัวออกมาต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ น Smart
home และ Smart device เริ่ มมีบทบาทกับชีวิตเรา หรื อกลายเป็ นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ ว ทัง้ กล้ องวงจรปิ ด หุ่นยนต์
ดูดฝุ่ นบ้ านอัจฉริยะที่ต้องอาศัยการควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟนเพียงเครื่ องเดียว
ปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนหรื อแอปพลิเคชัน่ ยังเข้ าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยังจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบ
รนด์ ได้ พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ ให้ ควบคุมการดูแล และใช้ งานฟั งค์ชนั่ ต่างๆ ของรถยนต์ สร้ างเป็ นจุดขายของแบรนด์ตนเองเพื่อแข่งขัน
กันในตลาด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเป็ นเทรนด์ที่มาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้ มจะเข้ ามาแทนที่ยานยนต์
ที่ ใ ช้ นํ ้ามัน เชื อ้ เพลิ ง ในอนาคต นอกจากไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว ยัง ช่ ว ยลดการใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง ลงด้ ว ย
ค่าบํารุงรักษาที่ถกู กว่าเนื่องจากชิ ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็น
ได้ ว่ามีการส่งเสริ มมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้ มที่จะประกาศว่าภายในปี 2030
จะผลักดันให้ เกิดการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน 30% การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลและลดภาษี สรรพสามิตสําหรับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ รับการส่งเสริ มจาก BOI การสนับสนุนด้ านเงินลงทุนสําหรับสถานีชาร์ จไฟฟ้า การร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขยายจุดบริ การชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ ้น ซึ่งล้ วนส่งผลดีต่อโอกาสการพัฒนาและเติบโตของกลุม่ ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ ้นในอนาคต
โดยทางบริ ษัทฯผู้ที่อยู่ค่คู นไทยมามากกว่า 20ปี เป็ นผู้มีความเข้ าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้ แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่าจับต้ องได้ และสอดคล้ องกับการใช้ ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ที่มี
บทบาทในธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1) ตัวแทนจําหน่ ายในเครื อของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
้ ปแบบสาขาที่ดําเนินการเอง
ซิมการ์ ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้ านค้ าซึง่ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในเครื อของตนเอง ทังในรู
และรู ปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริ การหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็ นระบบ
ตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มนี จ้ ะมีความสัมพันธ์ อันดี กับผู้ให้ บริ การ ทําให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ในการขายและการ
้ งได้ รับการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งส่งผล
ให้ บริ การลูกค้ าตลอดเวลา อีกทังยั
ให้ ตวั แทนจําหน่ายที่อยูใ่ นเครื อของผู้ให้ บริการได้ รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้ ใจของลูกค้ า
2) ผู้จัดจําหน่ าย (Distributor / Dealer)
้
้ ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้ น
ผู้ประกอบการที่อยูใ่ นกลุม่ ผู้จดั จําหน่ายจะได้ รับการแต่งตังจากผู
การขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็ นนโยบายร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้จัดจํ าหน่าย โดยผู้จัดจํ าหน่ายจะซื อ้ ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลื่อนที่โ ดยตรง เพื่อนํ ามา
จําหน่ายต่อให้ แก่ตวั แทนจําหน่าย หรื อร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
3) ตัวแทนจําหน่ ายรายใหญ่ ท่ มี ีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ ายเป็ นของตนเอง
้ นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน
ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะได้ รับการแต่งตังเป็
แต่จะเน้ นการขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริ ษัทเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจําหน่ายสินค้ าบางส่วนให้ แก่
ตัวแทนจําหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้จะมีความเข้ าใจในพฤติกรรมการใช้ และความต้ องการของลูกค้ าเนื่องจากต้ องติดต่อกับ
ทัง้ ผู้ ผลิ ต และผู้บ ริ โ ภคโดยตรง เป็ นผลทํ า ให้ สามารถปรั บ ตัว เข้ ากั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ การจํ า หน่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เป็ นอย่างดี
4) ร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้ านค้ าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้ เงินลงทุนน้ อย และมักจะไม่มีระบบการจัดการ และ
บริ การหลังการขาย เจ้ าของร้ านเป็ นเจ้ าของกิจการ ลูกค้ าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้ นการแข่งขันด้ านราคาเป็ นหลัก ส่งผลทําให้
ได้ รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้ าน้ อยกว่าผู้จดั จําหน่ายประเภทอื่นๆ
บริษัทมีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน เนื่องจากบริษัทเป็ นผู้มีบทบาทดังนี ้
1. บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้ รับสิทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์
ในการเปิ ดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับ
รางวัลดีเด่นทังด้
้ านการขายและงานบริ การจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก
AIS มาโดยตลอด
2. บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ า
จากประเทศจีน ซึ่งสินค้ าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชนั่ การใช้ งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ได้ เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ การซื ้อสินค้ าเพิ่มเติมจากตัวแทนจําหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย
มากยิ่งขึ ้น รวมทังสามารถบริ
้
หารต้ นทุนสินค้ าได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย
้ ่ใน Prime Area
3. บริ ษัทมีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ายเป็ นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึ่งตังอยู
และด้ วยเครื อข่ายของตัวแทนจําหน่ายที่ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ รวมถึงศูนย์บริ การหลังการขายที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถให้ การ
สนับสนุน ได้ ทงตั
ั ้ วแทนจําหน่ายและผู้บริโภค ส่งผลให้ บริษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เป็ นอย่างดี
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2. ปั จจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การต่างๆ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า เทเลวิซ, AIS
้ ้ เงื่อนไขในสัญญาให้ สิทธิระบุว่า
Shop และ AIS Buddy จาก บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ทังนี
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ สิทธิ หรื อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
สามารถบอกเลิกสัญญาโดยทําเป็ นหนังสือส่งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านจํานวน 21 สาขา หากบริ ษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้ รายได้ ของ
บริ ษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตงสาขาเทเลวิ
ั้
ซของบริ ษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนัน้ ถึงแม้ จะถูกยกเลิก
สัญญาให้ สิทธิดงั กล่าว บริ ษัทก็สามารถเปิ ดดําเนินการร้ านค้ าดังกล่าวในชื่อร้ าน TWZ Shop เพื่อจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การ
ได้ โดยทันที
การที่ธุรกิจของบริ ษัทมีส่วนในการเกื ้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริ ษัทจําหน่ายซิมการ์ ดและบริ การเติมเงิน
เฉพาะในเครื อข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้ านเทเลวิซของบริ ษัทยังได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ มีโอกาสน้ อยมากที่บริ ษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และ
ผู้บริหารเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัทจะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาํ หน่ ายสินค้ ารายใหญ่
เนื่องจากผู้จดั จําหน่ายแต่ละรายจะได้ รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่ นเท่านัน้ ดังนัน้
เพื่อให้ บริ ษัทมีสินค้ าจําหน่ายได้ ครบทุกร่ น ทุกยี่ห้อ จึงต้ องสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายหลายราย โดยการสัง่ ซื ้อสินค้ าของบริ ษัทจาก
ผู้จดั จําหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ ้นอยู่กบั ยี่ห้อและรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นที่นิยม ส่วนลดจากการซื ้อสินค้ า
้ อเสนอต่างๆ จากผู้จดั จําหน่าย
ปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทังข้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย บริ ษัทยังคงรักษา
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสัง่ ซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จดั จําหน่ายรายอื่น
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังเป็ นผู้จัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้ แบรนด์“TWZ” ซึ่งเป็ นสินค้ าของบริ ษัทอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีสินค้ า
ที่ทนั สมัยตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น และลดการพึง่ พิงผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทมีการนําเข้ าเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ทํ า ให้ บ ริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ย นจากการที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งชํ า ระค่า สิน ค้ า บริ ษั ท จึง ได้ มีก ารติด ตามดูแ ลความ
เคลื่ อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด อี ก ทัง้ มี น โยบายป้องกัน ความเสี่ย งดัง กล่า วโดยจะทํ า สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ ้น
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2.4 ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้ องทําการพัฒนาและออกสินค้ ารุ่นใหม่ๆ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอยู่ตลอดเวลา บริ ษัทจึงอาจประสบปั ญหาในเรื่ องสินค้ าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้ าสมัย
ทําให้ บริษัทไม่สามารถจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับลดราคาขายของสินค้ ารุ่นดังกล่าวเพื่อให้
ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้
จากการที่ ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 20 ปี ทําให้ มีความเข้ าใจถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอย่างดี ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่ นของสินค้ าที่จะนํามา
้ วแทนจําหน่ายและผู้บริ โภค
จําหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริ ษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้ องการของลูกค้ าทังตั
อย่างสมํ่ าเสมอ ในขณะเดี ยวกันบริ ษั ทยังได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ ยวกับสินค้ าใหม่ๆ แนวโน้ ม หรื อเทคโนโลยีต่างๆ ของ
้ นผู้จดั จําหน่ายอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถคัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าที่บริ ษัทได้ รับการแต่งตังเป็
สรรสินค้ าได้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้ าคงคลังได้ ในทันที ประกอบกับการ
ที่บริ ษัทมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถระบายสินค้ าได้ รวดเร็วก่อนที่สินค้ าที่มีอยู่จะเสื่อมความ
้ ้ จดั จําหน่ายรายใหญ่ที่บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคา
นิยม นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทังผู
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริ ษัทจะได้ รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลง
จากผู้ผลิต และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายรายดังกล่าวอีกด้ วย
2.5 ความเสี่ยงจากการที่มีจาํ นวนคู่แข่ งเพิ่มมากขึน้
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ ท
โฟน ทําให้ ธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุ นแรงขึ ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้ านราคาสินค้ า อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัท
เป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริ ษัทมีสินค้ าที่ให้ บริ การ
้ วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึง่ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใน
แก่ลกู ค้ าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ ถึงทังในส่
Prime Area ทัว่ กรุ งเทพมหานคร และมีตวั แทนจําหน่ายครบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีศนู ย์บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้ าต่างๆของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการบริ การที่สมํ่าเสมอ
รวมทังการที
้
่ผ้ บู ริ หารมีความเข้ าใจกลไกตลาดและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ว ทําให้ บริษัทเชื่อมัน่ ว่าบริษัทมีความพร้ อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เป็ นอย่างเต็มที่
2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่ าพืน้ ที่
เนื่องจากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริ ษัททังสิ
้ ้นจํานวน 23 สาขา
ซึง่ ตังอยู
้ ่ในศูนย์การค้ าชันนํ
้ าและซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ดังนันบริ
้ ษัทจะต้ องทําการเช่าพื ้นที่จากผู้ให้ เช่าพื ้นที่ทงในรู
ั ้ ปแบบของสัญญาเช่า
ระยะสันและระยะยาว
้
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ หรื ออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผ้ ใู ห้ เช่า
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทําให้ บริษัทต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็ นคูค่ ้ าที่ดีของผู้ให้ เช่าพื ้นที่
มาโดยตลอด จึงทําให้ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวค่อนข้ างน้ อย
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3. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
3.1 การเน้ นการให้ บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร
จากการที่บริ ษัทได้ รับสิทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์ให้ ดําเนินงานภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY
ซึ่งถือเป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้ สิทธิในการจําหน่ายสินค้ า รวมถึงให้ บริ การต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทน
จําหน่ายทัว่ ไป จะไม่ได้ รับสิทธิในการให้ บริ การเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริ ษัทจะมีการติดตังระบบ
้
Computer Online เพื่อ
เชื่อมโยงข้ อมูลกับ AIS จึงทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การต่างๆ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากบริ ษัทสามารถป้อนข้ อมูลของ
ลูกค้ าเข้ าสูร่ ะบบทะเบียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ ในทันที ในขณะที่ตวั แทนจําหน่ายทัว่ ไปจะต้ องทําการลงทะเบียนผ่านทาง
Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึง่ จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการที่นานกว่า
ั ้ ่อยู่
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการให้ บริ การหลังการขายแก่ลกู ค้ า ได้ แก่ การให้ บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์ทงที
ในระหว่างการรับประกันและที่สิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ ว โดยลูกค้ าสามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชํารุดมาทําการซ่อมแซม
ได้ ที่ทกุ สาขาของบริษัท โดยบริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งสินค้ าที่ชํารุดดังกล่าวไปทําการซ่อมแซมยังศูนย์บริ การหลังการขาย จะเห็นว่า
การให้ บริ การของบริ ษัทจะเป็ นการให้ บริ การที่ครบวงจร เป็ นการให้ บริ การที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ลูกค้ า
รวมทังสามารถตอบสนองความต้
้
องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ
3.2 การมีช่องทางการจําหน่ ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง
1) การเลือกทําเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการเปิ ดสาขา
เนื่องจากรายได้ ของบริ ษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยเลือกเปิ ดสาขาเฉพาะ
ในแหล่งชุมชนที่มีกําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ ปั จจุบนั บริษัทมีสาขาจํานวน 23 แห่ง
2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่าย
ตัวแทนจําหน่ายถือเป็ นช่องทางสําคัญในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัท และจากการที่บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นรายแรกๆ บริ ษัทจึงมีการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่ายเหล่านี ้มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี ้บริ ษัท
ยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ ดยตรง โดยจะทําการติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจําหน่ายอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งให้ บริ การเป็ นที่พึงพอใจ ทัง้ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ ทนั กับความต้ องการ คุณภาพสินค้ า รวมทังราคาสิ
้
นค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
ในกลุม่ ตัวแทนจําหน่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าจากบริษัท
3.3 การมีความสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่รายใหญ่
บริ ษัทได้ รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตังแต่
้ ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสมํ่าเสมอ ทังในด้
้ านการจัดโปรโมชัน่ ร่วมกัน
งบประมาณการตกแต่งร้ านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้ าง Brand Loyalty ภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS
BUDDY
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3.4 การบริหารสินค้ าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารสินค้ าคงคลังเป็ นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็ วเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทอาจประสบกับ
ปั ญหาอันเกิดจากสินค้ าล้ าสมัยหรื อสินค้ าเสื่อมความนิยม บริ ษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้นโดยใช้ ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา ทําให้ สามารถควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการตรวจนับสินค้ าคงคลังทุกชิ ้นทุกสาขาในทุกสิ ้นวัน สําหรับที่คลังสินค้ าบริ ษัทจะจัดแบ่ง
พนักงานตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทําการสุ่มตรวจนับสินค้ าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทําการเปรี ยบเทียบยอด
สินค้ าคงเหลือกับรายงานสินค้ าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริ ษัท นอกจากนี ้ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะตรวจนับ
สินค้ าในแต่ละสาขา และที่คลังสินค้ าอย่างสมํ่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทําให้ บริ ษัท
มียอดสูญหายของสินค้ าคงคลังตํ่ามาก
3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อมาจําหน่ าย
บริ ษัทได้ มีการจัดซื ้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้ มีการนําเข้ าสินค้ า
จากประเทศจีนเข้ ามาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท “TWZ” ทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคได้ ครบทุกกลุม่ และการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับ
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าต่างๆ อยู่เป็ นประจํา ทําให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค แนวโน้ มกระแสความนิยมของผู้บริ โภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในภาพรวม จึงทําให้ สามารถคัดเลือกสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการของตลาดได้ เป็ นอย่างดี
3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าทัง้
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถและมีความพร้ อมที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ก่อนและหลังการขาย ทัง้ นี ้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอบรมพื น้ ฐานให้ มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณภาพในการให้ บริ การที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ เข้ าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ รวมทังมี
้ การ Update ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็ นระยะเพื่อที่จะสามารถ
ถ่ายทอดให้ แก่ลกู ค้ าได้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้ บริ การหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้ รับ
การฝึ กอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้ มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ ทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้ บริ การได้ ตาม
มาตรฐานที่ศนู ย์บริการกําหนดไว้
3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่ างต่ อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)
้ ตวั แทนจําหน่ายและผู้บริ โภค ซึ่ง
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ทังแก่
นอกจากจะเป็ นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ ว ยังสร้ างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก
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4. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มลูกค้ ารายย่ อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็ นการขายปลีก (Retail)
้ ่ตามศูนย์การค้ า และ ซูเปอร์ เซ็น
บริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริ ษัทซึ่งตังอยู
เตอร์ และบริ ษัทมีบริ การสินเชื่อแบบผ่อนชําระสําหรับการซื ้อสินค้ าของบริ ษัท ทังจากบริ
้
ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษัท เทสโก้ คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จํากัด และสถาบันการเงินรายอื่น ๆ ที่ให้ บริ การ
สินเชื่อผ่อนชําระ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยเพิ่มมากขึ ้น
2. กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ ายทั่วไป (Dealer)
นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทยังจําหน่ายสินค้ า
ให้ แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ และจากการที่บริ ษัทมียอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่อครัง้ ใน
ปริ มาณมาก ทําให้ บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนในการทําตลาดจากผู้จัดจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทังในเรื
้ ่ องของรุ่ นของสินค้ า
ราคา และความรวดเร็ วในการส่งสินค้ า ดังนั ้นการที่ตวั แทนจําหน่ายสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทก็จะได้ รับการจัดสรรสินค้ ารุ่ นใหม่ๆ
ทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริ ษัทมีการ
จัดส่งสินค้ าที่รวดเร็ วและราคาสินค้ าที่เหมาะสม รวมทั ้งการที่บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ตัวแทนจําหน่าย
อย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากตัวแทนจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง
5. นโยบายราคา
สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริ ษัทนําเข้ าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาสินค้ าโดยคิดจากราคาต้ นทุนบวกอัตรากําไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติ
การใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้ าตามสภาวะการแข่งขันของตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายสินค้ าต้ องมีการปรับราคา
สินค้ าอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้จดั จําหน่ายเหล่านัน้ บริษัทจะได้ รับการชดเชยราคาตามรุ่น
เงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ ตกลงกัน เพื่อให้ บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้
6. การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายสินค้ าของบริษัท แบ่งได้ เป็ น 3 ช่องทางหลัก ดังนี ้
6.1 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านสาขาของบริษัท
บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าโดยตรงให้ กับลูกค้ ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาของบริ ษัทที่เปิ ดให้ บริ การอยู่ในปั จจุบนั จํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 23 สาขา ซึง่ ตังอยู
้ แ่ หล่งธุรกิจที่สําคัญ ซึง่ ถือเป็ นทําเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้ าทัว่ ไปมีพฤติกรรมที่เน้ นความสะดวกสบาย
้ ่ในทําเลดังกล่าวจึงมีความได้ เปรี ยบในการขายและการให้ บริ การ
ในการเลือกซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ การที่สาขาของบริ ษัทตังอยู
ที่ลกู ค้ าทัว่ ไปสามารถเดินทางมาได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไปจะเน้ นการให้ บริ การเป็ นสําคัญ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้ าที่ 9

โดยบริ ษัทจะมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยี่ห้อและรุ่ นให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อทําการเปรี ยบเทียบทังการใช้
้
งานและราคาเพื่อให้
เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
6.2 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านตัวแทนจําหน่ าย (Dealer)
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริ ษัทมีลกู ค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายสําหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทจะมีการพิจารณาข้ อมูลเบือ้ งต้ นของ
ตัวแทนจําหน่ายแต่ละราย ได้ แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตัวแทน
จําหน่า ย เขตพื ้นที่ในการจําหน่ายสินค้ าของตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้ น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็ นตัวแทน
จําหน่ายของบริ ษัทแต่ละราย ซึง่ การขายสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายส่วนใหญ่ บริ ษัทจะให้ สว่ นลดการค้ าในกรณีท่ีลกู ค้ าชําระเป็ น
เงินสด และจะให้ เครดิต 7 - 120 วัน สําหรับตัวแทนจําหน่ายที่มีการสัง่ ซื ้อเป็ นประจําและทําธุรกิจกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน
และไม่มีประวัติการผิดนัดการชําระเงิน
6.3 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แก่ บริ ษัท อาร์ เอสมอลล์ จํากัด,บริ ษัท ช้ อปปี ้ (ประเทศไทย) จํากัด,
บริ ษัท ลาซาด้ า จํากัด, บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด, บริ ษัท โรบินสัน จําดัด (มหาชน), บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท (ไทย) จํากัด,
บริ ษัท เพาเวอร์ บาย จํากัด, บริ ษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะวางแผนการตลาดร่ วมกับบริ ษัทดังกล่าว
โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของลูกค้ า
7. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
(ปรับปรุงสาขาและสํานักงาน)
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ สํานักงาน
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

วงเงินจํานอง
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

-

-

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 63
(ล้ านบาท)
62.06
59.82
1.05

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

-

-

0.85
0.36
0.82
13.32
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รายละเอียดของสัญญาเช่ าทรั พย์ สนิ ใช้ ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้ เช่ าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชัน่ ซิสเทมจํากัด

วัตถุประสงค์
การเช่ า
Telewiz Shop

บริ ษัท สยาม รี เทล
ดีเวลล็อปเม้ นท์จํากัด

Telewiz Shop

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท
บริ ษัท ออลซีซนั ส์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

Telewiz Shop

Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop

บริ ษัท บางนาเซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)
คุณสํารวม จินตสุเมธ

สถานที่ตงั ้
ชัน้ 1 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาศรี นคริ นทร์
ชัน้ 1อาคารเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้ งวัฒนะ
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสุขมุ วิท 50
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด
ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้ อง
3033
ชัน้ 3 อาคารศูน ย์ การค้ าแฟชั่น ไอส์ แลนด์ ห้ อ ง
3033A
ชัน้ 2 ห้ อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า
รัชดา-พระราม 2
ชัน้ 3 อาคารออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
ห้ อง 334/3
ชันใต้
้ ดิน อาคารศูนย์การค้ า บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์
สาขาบางนา
ห้ อง 2CR220/1 ศูนย์การค้ า
บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์ บางพลี
ห้ อง F1/10 ห้ างคาร์ ฟรู ์ สาขาพระราม 2
ชันใต้
้ ดิน
ศูนย์การค้ า บิ๊กซีซเู ปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
42.00
13.00
15.00
19.00
17.00
34.00
27.00
77.17
74.00

16 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 66
05 ธ.ค. 63 - 04 ธ.ค. 66
23 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 64
01 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 64
01 ส.ค. 63 – 31 ก.ค.64
01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 66
01 ส.ค.63 - 31 ก.ค. 64
01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64
01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66

119.53

22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64

10.31

29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66

32.50

08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64

115.00

15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64

19.31
14.06

01 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63
อยู่ระหว่างการต่อสัญญา
09 มี.ค.61 - 08 มี.ค. 64

ระยะเวลาการเช่ า

Telewiz Shop

ชัน้ 5 ห้ อง 529 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลซิตี ้ บางนา

44.88

01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้ อง 309/1 อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลราม
อินทรา

53.75

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้ อง 344-345 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า

150.74

04 ธ.ค. 63 – 14มี.ค. 64

Telewiz Shop

ชัน้ 2 ห้ อง R252 สาขามาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

129.00

1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 64

TWZ Shop

100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

140.80

01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64
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ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ไคตัค นาริ ตะ
จํากัด

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด

วัตถุประสงค์
การเช่ า
สํานักงานและ
คลังสินค้ า

สํานักงานและ
แผนกบริ หาร
หลังการขาย

สถานที่ตงั ้
47/377 ชัน้ 4 ห้ อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
273,273/1 ห้ อง B1-B2 โครงการ THE WIZ
RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

คลังสินค้ า
บริ ษัท ไคตัค นาริ ตะ
จํากัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิ ้ง)

47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 410 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
สํานักงานและ
แผนก Fibre

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิ ้ง)

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
180.00

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64

308.00

15 ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64

345.30

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66

110.00

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64

208.00

15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64

172.65

1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66

ระยะเวลาการเช่ า

273/2ห้ อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ

รายละเอียดสิทธิการเช่ าพืน้ ที่ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
ที่ตงั ้

วัตถุประสงค์

ห้ อง 305 ชั น้ 3 อาคารศู น ย์ ก ารค้ า Telewiz Shop
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ห้ อง 509A ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลซิตี ้ Telewiz Shop
บางนา

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่ า

75.20

10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65

110.00

1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2563
(ล้ านบาท)

จดจํานองกับ
ธนาคาร
จดจํานองกับ
ธนาคาร

0.40
0.64

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนื ้อที่
ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด ที่บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีประโยชน์ จากการใช้ สัญญาสิท ธิ การเช่า ที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรั ชดาภิเษก เนื อ้ ที่เพิ่มขึน้ อี ก
ประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่อดําเนินการก่อสร้ างโฮมออฟฟิ ศ อาคารสํานักงาน เพื่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้ วย
สัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้ แก่
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1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้ างอาคาร เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร เพื่อดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่
14 สิงหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบับ
ทังนี
้ ้ สิ่งปลูกสร้ างทังหมดในพื
้
้นที่เช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทังสิ
้ ้นทันที
ที่ลงมือปลูกสร้ างหรื อติดตัง้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องจ่ายค่าเช่ารายปี ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาเช่าทัง้ 4 ฉบับกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
8. โครงสร้ างส่ วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิ ารเพิ่มทุนที่ผ่านมา
ปี
2561







2563



2564








ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตัด หุ้นสามัญ
ที่ยงั มิได้ จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท
ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิ น 4,172,720,714 หน่วยเพื่ อ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื ้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
1 ปี นับแต่วนั ที่ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จํ า นวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
10,223,165,749 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท ส่ ง ผลให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ จาก
625,908,107.10 บาท เป็ น 1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ
ที่ซื ้อคืนและยังไม่ได้ จําหน่ายของบริ ษัทจํานวน 4,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
ลดลงทั ้งสิ ้น 40,000,000 หุ้น ส่ง ผลให้ ท นุ จดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น
เป็ น 16,442,246,820 หุ้น
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่
ยัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยทั ้งหมด 653,555,757.00 บาท มูล ค่า ที ่ต ราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้น สามัญ ลดลงทั ้งสิ ้น
6,535,557,570 หุ้น ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็ น 9,906,689,250 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็ น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็ น 1,489,342,794.10 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยงั
ไม่ ได้ จํา หน่ายทัง้ หมด 161,772,080.90 บาท มูล ค่าที่ ตราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้น สามัญ ลดลงทัง้ สิ น้
1,617,720,809 หุ้น ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็ น 14,893,427,941 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็ น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท
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9. ข้ อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
้ ้น จํานวน 9 ท่าน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

นาย พุทธชาติ รังคสิริ
นาย กิตติพงศ์ กิตติภสั สร
นาง ทิพภากร รังคสิริ
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์
นาย ภัทร ลาภานันท์
นาย ณัฐชัย เจริ ญขจรกุล
นาย บันดาล อุดล
นาย พงชาญ สําเภาเงิน
นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ (รักษาการ) / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนลินี ประทับศร เป็ นเลขานุการบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สรุปได้ ดงั นี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

จํานวนหุ้น

นาย พุทธชาติ รังคสิริ
นาย วิวฒ
ั น์ โกวิทย์โสภณ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นาง เพชรัตน์ ทองแตง
นาย ยุทธศักดิ์ จัน่ นิธิกลุ
นาย ธงชัย อุพนั วัน
นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล
นาย ณัฐวิทย์ วุฒิกลุ พานิช
นาย กิตติพงศ์ สุวรรณรักษ์
นาย อัฐ ทองแตง

%

1,306,980,951
680,000,000
500,035,415
184,333,333
180,700,000
140,200,000
120,634,200
104,253,000
90,000,000
78,988,666

8.78
4.57
3.36
1.24
1.21
0.94
0.81
0.7
0.6
0.53

10. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ
2. สํารองตามกฎหมาย
3.จํานวนหุ้น
4. เงินปั นผลประจําปี
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล **

ปี 2563
5.10
0.26
9,907
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ปี 2562
54.53
2.73
9,907
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ปี 2561
61.04
3.05
8,549
0.00286
24.45
40.05
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ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ตามที่บริ ษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้
เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตังสํ
้ ารองทางกฎหมาย 0.26 ล้ านบาท เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินลงทุนสําหรับขยายธุรกิจ
ของบริษัท และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท
1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 2,492.54 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
2,315.51 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 177.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 7.65 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายและบริ การ จํานวน 2,467.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,272.89 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 194.73 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 8.57 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้ สําหรับงวดเก้ าเดือนของปี ปั จจุบนั จะมีรายได้ เพิ่มขึน้ แต่รายได้ ของงวดปั จจุบนั และงวด
เดียวกันของปี ก่อนยังมีรายได้ จากการขายลดลงจากที่ผา่ นมา
รายได้ สนับสนุนการขาย เป็ นจํานวนเงิน 8.39 ล้ านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิด
เป็ นจํานวนเงิน 11.99 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 58.83 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับเงินค่าสนับสนุนการขายจาก
ผู้จําหน่ายลดลงตามการจัดการส่งเสริมการขายของผู้จดั จําหน่าย
รายได้ อื่น เป็ นจํานวนเงิน 16.53 ล้ านบาท ลดลงจาก22.24 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน
5.71 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 25.67 ส่วนใหญ่รายได้ อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และดอกเบี ้ยรับ
- ต้ นทุนขายและบริ การ จํานวน 2,210.70 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 2,076.66 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
- ต้ นทุนในการจัดจํ าหน่ายจํ านวน 45.19 ล้ านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้ านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อน และ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํ านวน 128.37 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากจํ านวน 105.74 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อ น
เนื่องจากบริ ษัทมีประมาณการด้ อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 5.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก (0.45) ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 6.23 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญาเช่า
- ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 95.45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 89.22 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นต้ นทุน
ทางการเงินจากการดําเนินงานปกติของบริษัท
- ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ จํ านวน 4.50 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 1.93 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นจํานวน 2.57 ล้ านบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานตามที่กล่าวข้ างต้ น
- กําไรสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 14.11 ล้ านบาท ซึ่งกําไรสุทธิดงั กล่าวถูกบวกด้ วยผลขาดทุนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม 1.30 ล้ านบาท ดังนันกํ
้ าไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทจึงเป็ นจํานวนเงิน 15.41 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก (4.95) ล้ านบาท
ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวน 20.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 411.31 เนื่องจากบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีผลการดําเนินงานตามที่กล่าวข้ างต้ น
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ฐานะการเงิน
บริ ษัท และบริ ษั ทย่อยมีสินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นจํ านวน 6,011.45 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 5,758.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนเงิน 252.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ
4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81.61
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น เป็ นจํานวน 1,658.86 ล้ านบาท ลดลงจากจํานวน
1,734.02 ล้ านบาท ของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 75.16 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 4.33 ลูกหนี ้การค้ า
ของบริ ษัทลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดโรค Covid-19 ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง สําหรับ
ลูกหนี ้อื่นของการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ลูกหนี ้อื่น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า รายได้
ค้ างรับ เงินทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบี ้ยค้ างรับ
- สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ เสริ ม รวมถึงขยะที่เป็ น
วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทย่อย โดยสินค้ าคงเหลือมีจํานวน 1,868.08 ล้ านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ ้นจาก
จํานวน 1,781.64 ล้ านบาท ของปี ก่อนเป็ นจํานวน 86.44 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.85 โดยสินค้ าคงเหลือได้ เป็ นไป
ตามนโยบายการบริหารสินค้ าของบริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั ราคาต้ นทุนสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ หน่วยสูงขึ ้นมากกว่าในปี ที่ผา่ นมา
- สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็ นเงินฝากที่ติดภาระคํา้ ประกันมีจํานวน 352.28 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
351.40 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 0.88 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 0.25
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายจํานวน 151.85
ล้ านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีประมาณการด้ อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
สภาพคล่ อง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 581.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 253.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนร้ อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของ
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินสดดังนี ้
- เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 101.25 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า
- เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.64 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทุน
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2.24 เท่า โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
สินทรั พย์หมุนเวียนและหนี ส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 2.27 เท่า
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จํานวน 2,466.86 ล้ านบาท ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 3,544.59 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ อตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า ลดลงจาก
0.90 เท่า ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงินของบริษัท
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

6

581,894

351,172

574,716

340,580

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุ นเวียนอื่น

7

1,658,863

1,734,016

1,669,221

1,789,173

เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
- กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

5.1
8
9

5,000
5,000
1,868,078

5,500
1,781,639

239,501
5,000
1,784,496

220,001
1,699,799

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปัจจุบนั

18

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช ่าทางการเงิ น

10.1

5,814

4,797

4,041

2,725

10.2
10.3
11

10,042
352,274
267,358

10,042
351,403
267,358

351,776
-

350,928
-

12

151,850

180,250

163,950

192,350

4,906,191

4,686,177

4,792,701

4,595,556

64,466

66,950

40,899

42,679

7,164

7,162

-

-

- โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช ่าภาย
ใต้สัญญาเช ่าทางการเงิ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุ นเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนหรื อกลุม่ สิ นทรัพย์ที่จะจําหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวียน
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
10.1

สัญญาเช ่าทางการเงิ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่น
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม

13.1, 13.2.1

56,171

50,387

408,000

406,000

14

114,900

114,900

15,900

15,900

15

173,662

176,665

71,665

80,010

16

49,202

8,502

50,321

11,748

17

66,312

66,312

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
18.1

9,780

10,650

-

-

- สิ ทธิ การเช ่าพื้นที่
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี

18.2
18.3

685
452,262
1,139

1,048
453,504
1,147

685
5,261
-

1,048
6,501
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่น

19
23,625

23,625

-

-

- สิ ทธิ การเช ่าที่ดิน

- ที่ดินรอการพัฒนา
- สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

85,890

91,645

13,720

20,761

1,105,258

1,072,497

606,451

584,647

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 3

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น

20

1,332,028

1,572,280

1,322,351

1,562,807

326,382

311,899

142,494

152,396

21

17,999

3,296

18,660

4,440

- หุ ้นกู ้

22

417,178

-

417,178

-

- เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น

23

14,993

-

14,993

-

5.1

69,509

69,509

36,829

42,408

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุ นเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช ่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น

24.1

-

-

-

-

- เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

24.2

412

94,641

-

94,229

1,818

2,619

1,794

2,190

3,124

3,571

3,124

3,571

ภาษีเงิ นได้ค้างจ่าย
หนี้ สินทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.1

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.2

รวมหนี้สินหมุนเวียน

3,399

2,283

1,650

1,109

2,186,842

2,060,098

1,959,073

1,863,150

27,810
25,490
-

20,000
4,726
410,803

27,810
25,298
-

20,000
6,182
410,803

115,321

116,178

6,671

6,815

13,404

11,345

12,672

10,795

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
23
21
22

เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช ่า
หุ ้นกู ้
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุ นเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.1

3,543

5,871

3,543

5,871

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.2

93,841

97,241

45,566

47,216

หนี้ สินไม่หมุ นเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

609

609

247

247

280,018

666,773

121,807

507,929

2,466,860

2,726,871

2,080,880

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 4

-

2,371,079

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
26.1

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,651,115

หุ ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,651,115
1,644,225

1,644,225

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,489,343

หุ ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,489,343
990,669

ส่วนเกินมู ลค่าหุ ้นสามัญ

990,669

1,215,168

1,215,168

1,215,168

1,215,168

53,622

53,622

53,622

53,622

-

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
- จัดสรรสํารองหุ ้นทุนซื้ อคื น
ยังไม่ได้จดั สรร

26.2

515,884

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,274,017

500,477
2,759,936

560,139
3,318,272
-

549,665
2,809,124

270,572

271,867

3,544,589

3,031,803

3,318,272

2,809,124

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 5

-

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํา หรับงวดเก้ าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
2,467,616

2563
2,272,891

2564
2,381,368

2563
2,207,239

8,388
16,534
2,492,538
(2,210,702)
(45,194)
(128,365)
(95,447)
5,784
(2,473,924)
18,614
(4,502)
14,112

20,382
22,237
2,315,510
(2,076,656)
(47,089)
(105,741)
(89,221)
(450)
(2,319,157)
(3,647)
(1,929)
(5,576)

4,903
25,587
2,411,858
(2,138,598)
(45,183)
(119,766)
(93,278)
(2,396,825)
15,033
(4,559)
10,474

18,774
22,027
2,248,040
(2,022,308)
(47,089)
(89,275)
(85,887)
(2,244,559)
3,481
(2,135)
1,346

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิ น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํา หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับงวด

14,112

269
269
(5,307)

10,474

1,346

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวม

15,407
(1,295)
14,112

(4,950)
(626)
(5,576)

10,474
10,474

1,346
1,346

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวม

15,407
(1,295)
14,112

(4,681)
(626)
(5,307)

10,474
10,474

1,346
1,346

0.0012

(0.0005)

0.0008

0.0001

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
รายได้อื่น
- รายได้สนับสนุ นการขาย
- รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนบริ ษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสํา หรับงวด

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

หมายเหตุ
28
28

28

28

27

-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

คําเตือน: การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริ ษัททีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้น
ในต่างประเทศอย่า งไรก็ตามบริ ษัทสงวนสิทธิที่จ ะไม่เสนอขายหรื อ จัดสรรหุ้น กู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี ้
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายนัน้ จะทําให้ หรื ออาจทําให้ บริ ษัท
มีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่นีไ้ ม่ได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะ
ไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บุคคลอเมริ กัน(U.S.

Persons

ตามนิยามที่กําหนดใน

Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรื อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กานอกจากนี ้ จะไม่มีการขายหรื อเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศแอฟริ กาใต้ หรื อในประเทศอื่นใด
ที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี ้จะไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื ออาจะทําให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ใดๆเกินกว่าหน้ าที่ตามกฎหมายไทยโดย
การเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึ ้นเฉพาะในกรณีที่บริ ษัทได้ รับการ
ยกเว้ นการขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศนันๆ
้ ทังนี
้ ้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
วิธีปฏิบัตใิ นการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
1.

กําหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ตังแต่
้ เวลา 9.00น. – 15.00 น. หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13– 17 และ 20
ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)

2.

สถานที่รับจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทในครัง้ นี ้
(“ผู้รับจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสทิ ธิแต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่สํานักงานใหญ่
ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตังแต่
้ 9.00 น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง
ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ) ตามที่อยูด่ ้ านล่าง
ชื่อ

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่ อ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

0-2275-9789

โทรสาร

0-2275-9798

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้ จดั ส่งเอกสารต่างๆ
คือใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
โดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทังนี
้ เ้ อกสารการจองซื ้อจะต้ องถึงที่ทําการบริ ษัทภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็ นอย่างช้ าและเพื่อความสะดวกในการจองซื ้อกรุณาวงเล็บมุมซองว่า
“การจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
สํา หรั บ ผู้ถื อ หุ้น ในต่ า งจัง หวัด กรุ ณ าติ ด ต่อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ ท่า นมี บัญ ชี เพื่ อ ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โ ดยทางบริ ษั ท
หลักทรัพย์ของท่านจะให้ คําแนะนําและ/หรื อรวบรวมเอกสารการจองซื ้อให้ กบั ผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป
นอกจากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สํานักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังที่กล่าวแล้ ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มี
สิทธิ แต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php
ตามที่ระบุในหัวข้ อ 3 “วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบับนี ้
3.

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
3.1

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564
(รวม 6 วันทําการ) โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1. ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับ
จองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)
ตลอด 24 ชัว่ โมงภายในวันที่ 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม6 วันทําการ)
2.

ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพส่ง
มาที่บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
กรณีผ้ จู องซื ้อทํารายการการจองซื ้อผ่านระบบเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php
ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “โอนเงิน”พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อแล้ วบันทึกและ/หรื อพิมพ์หลักฐาน
การชําระค่าจองซื ้อเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
3.

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญ ชี บริ ษัท ทีดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) เพื่อ จองซื อ้ หลักทรัพ ย์”
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ
โดยจัดส่งมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพ ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 15.00 น.ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ใน
เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่ เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564พร้ อมทัง้ ระบุช่ ือนามสกุ ล และหมายเลขโทรศั พท์ ท่ ี ติดต่ อได้ ไว้ ด้ านหลั งของเช็ค/แคชเชี ยร์ เช็ค
ในกรณี ที่ ลูก ค้ า ไม่ ไ ด้ ร ะบุชื่ อ -นามสกุ ล และ เบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ในด้ า นหลัง ของเช็ ค /
แคชเชียร์ เช็ค หรื อทางบริ ษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ ในกรณีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

(ข)

ดร๊ าฟท์ป ระเภทเรี ย กเก็บ เงิน ได้ ทั่ว ราชอาณาจัก รโดยสัง่ จ่า ยในนาม“บัญ ชี บริ ษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ”

(ค)

กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย

2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค

แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ง)

กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ภายในวันที่
13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านัน้

(จ)

ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้อ ทํ า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.investorsinsight.com/twz/login.phpผู้จองซือ้ จะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “เช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ดร๊ าฟท์”พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ
จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อแล้ วทําการบันทึกและ/หรื อพิมพ์หลักฐานการชําระ
ค่ า จองซื อ้ เพื่ อ เป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ้ หุ้น กู้ แปลงสภาพภายในวั น ที่ 20
ธันวาคม2564ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื ้อสามารถ
จองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
4.

ชําระเงินผ่านระบบInternet Banking เข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งส่งเอกสารหลัก ฐานการจองซื อ้ พร้ อมเอกสารการชํ า ระค่า จองซื อ้ ผ่า นระบบ
Internet Banking ส่งมาที่บริ ษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
กรณี ผ้ จู องซื ้อทํารายการการจองซื ้อผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php
ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “Internet Banking” พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อ แล้ วทําการบันทึก และ/
หรื อ พิมพ์ หลักฐานการชํ าระค่าจองซื อ้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื ้อ
สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ
3.2

วิธีการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตั ้งแต่ เวลา 9.00น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์
(e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564(รวมทังสิ
้ ้น6วันทําการ) โดยวิธีการดังนี ้
1. ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชําระเงินค่าจองซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องนําหลักฐานการชําระเงินและเอกสาร
การจองซื ้อยื่น ณ สํานักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)(“การยื่นเอกสารจองซือ้ ที่บริษัท”)หรื อจัดส่งเอกสารการจองซื ้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ชําระเงินค่าจองซือ้ เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถจองซือ้ ผ่านระบบ Electronic
Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซือ้
ผ่ านระบบE-RO”) โดยมีวิธีการจองซื ้อดังนี ้

สิง่ ที่สง่ มาาด้ วย 3
2.1

ผู้จองซื
อ ้อหุ้นกู้แปลงงสภาพสามารถตรวจสิทธิผ่านเวว็บไซต์www.invvestors-insightt.com/twz/loginn.php (ในกรณีที่ไม่ได้
รับหนั
ห งสือรับรองสิสิทธิ ) โดยกรอกหมายเลขบัตรปประจําตัวประชาชนและกรอกหหมายเลขโทรศััพท์ในช่อง Passsword
เพื่อการตรวจสอบแ
อ
และเข้ าสูร่ ะบบ

2.2

คลิก“ตรวจสอบสิ
ก
ทธิิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”
ป

2.3

หลังั จากนัน้ คลิก “ตรวจสอบสิทธิ”ผู้ถือหุ้นจะทราาบรายละเอียด เลขทะเบียนผู้ถืถือหุ้น จํานวนหุ้นเดิ
น ม และจํานววนหุ้นกู้
แปลลงสภาพที่สามาารถจองซื ้อได้ ตามสิ
า ทธิ เมื่อผู้จองซื ้อตรวจสอบเสสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ล้ ว ให้ คลิก “กลัับ” เพื่อเข้ าสูร่ ะบบบการ
จองงซื ้อต่อไป

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

2.4

ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะทําการจองซื ้อ ให้ คลิก “จองซือ้ / ส่ งหลักฐานการชําระเงิน” แล้ วตรวจสอบ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
้ ก “จองซือ้ ”
จํานวนหุ้นเดิม และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถจองซื ้อได้ ตามสิทธิ อีกครัง้ หลังจากนันคลิ
หมายเหตุ: ผู้จองซื ้อจะสามารถเข้ าสูร่ ะบบจองซื ้อได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
2.5

กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนในช่องต่อไปนี ้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ได้ ชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว (โอนเงิน/Internet Banking/เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์) พร้ อมกับแนบหลักฐาน
การชําระเงินแล้ วคลิก“ถัดไป”

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
2.6

ตรวจสอบข้ อ มูล แล้ ว คลิ ก “ยื น ยั น ข้ อ มู ล ” เพื่ อ บัน ทึ ก และ/หรื อ พิ ม พ์ ห ลัก ฐานการจองซื อ้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพไว้
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
หมายเหตุ:
1.

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ
ผู้จองซื ้อจะต้ องแสดงความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและจะต้ องทําการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อทัง้
ในส่วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
โดยผู้จองซื ้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย5) หรื อบนเว็บไซต์
ผ่านระบบ E-RO ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
โดยหากมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจึงจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิตอ่ ไป(โปรดดูหวั ข้ อ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้ ”ประกอบ)
ทังนี
้ ้บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้
เท่านัน้

2.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
สําหรับการยื่นเอกสารจองซื ้อที่บริ ษัทผู้ถือหุ้นจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื ้อ1ชุดต่อ1เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้
สํา หรั บ การจองซื อ้ ผ่า นระบบE-ROผู้ถื อ หุ้น จะต้ อ งทํ า การจองซื อ้ ตามจํ า นวนเลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่กล่าวคือจองซื ้อผ่านระบบ E-RO1 ครัง้ ต่อ1เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
4.

เอกสารประกอบการจองซือ้
4.1

สําหรั บผู้ถือหุ้นที่ย่ นื เอกสารจองซือ้ ที่บริษัท
4.1.1

ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้ วน
บริษัทจะทําการจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นณวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่26ตุลาคม2564 นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจอง
ซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่สํานักงานใหญ่ ของผู้รับจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อดาวน์ โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)

4.1.2

ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯซึ่งจะระบุ
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิได้ รับจัดสรร(ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นผู้ถือหุ้นเดิมจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผ้ ู
ถื อ หุ้ นเดิ ม ได้ รั บ ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ อ อกใหม่ กล่ า วคื อ เอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ1ชุดต่อ1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้

4.1.3

หลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อ

4.1.4

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ 4.1.2 และ/หรื อในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึง่ ทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
(Record Date) ณวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้ องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็ นต้ น และขอให้
แนบเอกสารประกอบการแสดงตนดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการที่ยังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องและ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุข องผู้ ป กครองที่
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อม
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว (มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย)
-

สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องและ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

-

สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน3เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
คําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังไม่หมดอายุพร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบอํานาจกระทําการสําหรับกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน
พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลและผู้รับมอบอํานาจรับรองสําเนาถูกต้ องอนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจกระทําการ
เป็ นฉบับสําเนาเอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบ
อํานาจด้ วยและ

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

-

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ นิติบุคคลหนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลที่ออกให้ ไม่เกิน 6เดือนนับจนถึงวันยื่นใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ รับรองสําเนาเอกสารข้ างต้ นที่ยังไม่
หมดอายุพร้ อมลงนามสําเนาถูกต้ อง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วจะต้ องได้ รับการรับรองลง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ องทําการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทํา
หรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารและให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดําเนินการข้ างต้ นซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6เดือนนับถึงวันจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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4.1.5

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับโดยในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเอกสารประกอบการ
จองซื ้อจะลงนามโดยCustodian และจะต้ องมีหนังสือของCustodian ที่ระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวยังไม่หมดอายุหรื อเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอํานาจลงนาม
นันอี
้ ก1ฉบับพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

4.1.6

หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจกระทําการแทน)พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอํานาจซึ่งลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

4.1.7

แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์(Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล(สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ออกใหม่ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน)(สิ
้ ง่ ที่สง่ มาด้ วย7)

ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600จะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์(IssuerAccount) และ
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล (สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์
จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั ้น)”
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย7)พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผู้จองซื ้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทจะถือว่าผู้จองซื ้อ
ได้ ให้ คํารับรองว่าข้ อมูลรายละเอียดรวมทังลายมื
้
อชื่อที่ได้ ลงไว้ แล้ วในเอกสารนันนั
้ น้ (ไม่ว่าผู้จองซื ้อเป็ น
ผู้กรอกข้ อมูลรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อนันเองหรื
้
อผู้รับมอบอํานาจหรื อตัวแทนซึ่งรวมถึง
บริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อเป็ นผู้กรอกให้ ) ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ งหากปรากฏว่า
ข้ อมูลรายละเอียดหรื อลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาดไม่ถกู ต้ องไม่ครบถ้ วนหรื อไม่เป็ นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
้
อบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มี
และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิเสธการจองซื ้อไม่ว่าทังหมดหรื
การดําเนินการใดๆโดยผิดพลาดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื ้อตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยก
ให้ บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรื อสูญเสียใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่สง่ มอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้ นการรับเอกสารประกอบการจองซื ้อบางประการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
รายใดๆหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทนหรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นราย
นันจะทํ
้ าให้ หรื ออาจทําให้ บริษัทมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อไม่เป็ นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมนี ้
4.2

สําหรั บผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ ผ่ านระบบE-RO
4.2.1

กรอกข้ อมูลในระบบE-RO ผ่านเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.phpให้ ครบถ้ วน

4.2.2

แนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบE-RO

5.

เงื่อนไขในการจองซือ้

5.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิโดยเศษให้ ปัดทิ ้ง หรื อจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรจะ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ

5.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีสิทธิ จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน
ตามสัดส่วนที่กําหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ ของตนจะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จอง
ซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้ โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ ดําเนินการไปจนไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพ
เหลือจากการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ ครบจํานวน
ก่อนจึงจะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย5)ให้ ครบถ้ วนชัดเจนและจะต้ องทําการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่
จองซื ้อ ทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ วจะ

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
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1.

ในกรณี ที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2.

ในกรณีท่ีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่ วนที่เหลือดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่ ละราย
ตามสัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่จองซือ้ เกินสิทธิต่อจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่ วนที่เหลือ

5.3

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ Rights Offering นี ้
้
าให้ หรื ออาจทําให้
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายนันจะทํ
บริษัทมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

5.4

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ วไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ

5.5

ในกรณีชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วยเช็คธนาคารการชําระเงินค่าจองซื ้อและการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ภายในเวลาที่กําหนดเท่านัน้

5.6

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าใน
้
อบางส่วนได้ ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อและการ
กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท ไม่ว่าทังหมดหรื
ชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดหรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้ วน
หรื อชัดเจนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป
อนึ่งในการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อและดําเนินการให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไข และวิธีการที่กําหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงิน ค่าจองซื อ้ ได้ ทันตามกํ าหนด
ระยะเวลาจองซื ้อบริ ษัทมีสิทธิ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยบริ ษัทขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป

5.7

บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปรั บ เปลี่ย นรายละเอี ย ดวิธี ก ารชํา ระเงิ น ค่า หุ้น เงื่ อ นไขในการจองซื อ้ หรื อ ข้ อ มูล ใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการ
ดําเนินงาน
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6.

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพโดยกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อได้ รับ จัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่า สิท ธิ แ ละ/หรื อ ไม่
สามารถเรี ย กเก็บ เงิน ค่าจองซื อ้ หุ้น กู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทจะ
ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์สว่ นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี ้ย
และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซือ้ และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนันผู
้ ้ จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
(3) ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 14 วันทําการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื อ้ บริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ส่ง เงิน คืน ดัง กล่า วและจะต้ อ งทํา การชํา ระดอกเบี ย้ ให้ แ ก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชําระคืน นับจากวันที่พ้นกําหนด ระยะเวลา
14 วันทําการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น

7.

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ้
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

7.1

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อโดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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7.2

กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชี ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซือ้ จะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้ แล้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผ้ จู องซื ้อ
ทังนี
้ ้ ในกรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นกู้แปลงสภาพอยู่
ั้
นทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐาน
ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนจะบั
การฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.

ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ

8.1

ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ชื่อผู้จองซื ้อและชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันหากเป็ นเลขที่บญ
บุคคลอื่นจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ าบัญชีได้ ทงนี
ั ้ ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

8.2

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์จะนําหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ าบัญชีซือ้
หลักทรัพย์ของตนเองให้ ถูกต้ องหากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการ
จัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.3

หากบริ ษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาที่กําหนดอันเป็ นเหตุอื่น
ใดซึ่งเกินกว่าวิสยั ที่บริ ษัทจะดําเนินการได้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดและจะคืน
เฉพาะเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้ องชําระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยบริษัทเท่านันทั
้ งนี
้ ้ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ5“เงื่อนไขการจองซื ้อ”

8.4

หากจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระบริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหลัก

8.5

สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในนาม
ผู้จองซื ้อโปรดกรอกรายละเอียดใน“ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตามForeignAccount Tax Compliance
(FATCA) (สําหรับผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่600 (IssuerAccount))”
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย7)เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซื ้อ
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8.6

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
โฮมเพจบริษัท

: www.twz.co.th

แผนที่บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

เลขที่ใบจอง ……………………………
…
………………
ใบบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
พของบริษัท ทีดับบลิวแซด
แ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/25664 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู
ง ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่ อนวันครบกําหนดไถ่
ห
ถอน
เ
เสนอขายให้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ
ม
ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจั
ก ดสรรตามสัดส่วนการรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 45,132 หุ้นเดิ
เ มต่อ 1 หน่วยแปลงสภาาพ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,0000 หน่วย
มูมลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ
ย 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,0000,000 บาท
ซึง่ ผู้จองซื ้อต้ องจองซื ้อขันตํ
้ ่า 1,0000 บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละะ 1,000 บาท ระยะเวลากาารจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพ วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม
น
2564 เวลา 9.00 นน. – 15.00 น.
วันที่ยื่นการจองซื ้อ ………
……….……………………………………
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท ทีดบบลิ
บั วแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้
พ า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ..................................................................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................................... สัญชาติ ..............................................เพศ ................................
อาชีพ ................................................ที่อยู่เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนนน .....................................................แขวง/ตําบล............................................................................เขต/อําเภอ...................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................ประเททศ.........................................................................................................................
หมาายเลขโทรศัพท์................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษีษี .......................................................................................
ประเภทการเสียภาษี  หักภาษีษี  ไม่หกั ภาษี
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ท เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน.…….………………………..........................
 บุคคลธรรมดาซึ
ค
ง่ เป็ นคนต่างด้ าว เลขที่หนังสือเดินทาง ....…
………………………………
…….
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลลขทะเบียนนิติบคุ คล.………
…………………………….…
……………….….….….
 นิตบุบิ คคลซึง่ เป็ นคนต่างด้ าวเลขทะเบียนนิติบคุ คล .………………………………………..
โปรดดแนบหลักฐานประกอบการรใช้ สทิ ธิพร้ อมลงนามรับรองงสําเนาถูกต้ อง
ตามมทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 266 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Recoord Date) ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ สามมัญเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงงสภาพจํานวน………………………………………………………………หุ้น
ตามมเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………
……………………………ดังั นัน้ ข้ าพเจ้ าจึงมีสิทธิจองซืซื ้อหุ
้ ้ นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวนรวม………………………………………………….หน่วย
ด้ วยเหตุนี ้ข้ าพเจ้ ามีความประสงงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นกู้แปลงสสภาพของบริ ษัท ตามรายละะเอียดต่อไปนี ้
จํานวนหุ้นกู้แปลงงสภาพที่จองซือ้ (หน่ วย)
1. จองซื ้อตามสิทธิ
2. จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
3. จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ระบบุเฉพาะส่วนเกิน)

ราคาเเสนอขาย (บาทต่ อหน่ วย)
1,000
1,000
1,000

จํจานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท)

หมายเหตุ: การจองซื ้อและการชําระเงิ
า นโดยผู้จองซื ้อต้ องเป็ นไปปตามรายละเอียดและเงื่อนไขขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งจัจดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้ และผู้จองซื ้อตกลงและรับทราบว่าบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)(“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีสิทธิ
ท ปฏิเสธไม่รับ
จองซืซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองงซื ้อดําเนินการผิดจากรายละะเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจอองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชํ
า
าระด้ วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่
า
างหนึง่ )
 เงินสด …………………
………………………………
………….บาท ณ สํานักงานนของบริ ษัท
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์” เลขที
เ ่ บญ
ั ชี 284-0-02185-66 ประเภทบัญชี กระแสรายวัวันธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จําากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาาวเวอร์ )
(โปรดแนบหลักฐาน)ลงวันที่ ………………………
………………………………
…….………………........จํานวนเงิน.............................................................................................................. บาท
 เช็คธนาคาร
 เช็คบุคคล  ดรราฟต์ (เรี ยกเก็บได้ ทวั่ ราชอาาณาจักร)
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ .........................................................................................วันที่ ..................................................................................................
ธนาคาร................................................................. สาขา ..........................................................................................................................จํานวนเงิน ...............................................................บาท
โดยสั่งจ่ าย “บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื
อ
อ้ หลักทรั พย์ ”
(กรณีเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวั๋ แลกเงินหรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคารจะต้
ข
องสามารถถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานนครภายใน 1 วันทําการนับจากวั
จ นที่ลงในเช็ค / ดราฟต์ / ตัว๋ แลกเงิน)
หากกข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพดังกล่าว ข้ าพเจ้
พ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่ตอไปนี ้ (จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสสภาพเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ ) :
 ให้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพืพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ห้ บริ ษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้ ในบั
ใ ญชีศนู ย์รับฝากหลักทรััพย์ ซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลลงสภาพที่ได้ รับจัดสรร TWZZ-W7 จะต้ อง
ตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขาายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์
ป
จะฝาก TW
WZ-W7 ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์
พ ดงั กล่าวเท่านันสมาชิ
้
กผู้รัรับฝากเลขที่..………………
……………นําหุ้นกู้แปลงสภาาพเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รัรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ-ขายหลั
้
กทรัพย์เลขที่ ……
………………………………
…..ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั
ท น้
 ให้ ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาาพที่ได้ รับการจัดสรรในชื่อของข้
ข าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ ข้ าพเจ้ าภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อและดําเนินการให้
บริ ษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้
ไ ในบัญชีศนู ย์รับฝากหลักทรั
ท พย์ ซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที
ป
่ได้ รับจัดสรร TW
WZ-W7 จะต้ องตรงกับชื่อขอองบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทผูผี่ ้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงงค์จะฝาก TWZ-W7 ไว้ ในบัญ
ั ชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านันนสมาชิ
้
กผู้รับ
ฝากเลขที่ ..………………
……………นําหุ้นกู้แปลงสภภาพเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์ยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝากเพื่อเขข้ าบัญชีซื ้อ-ขายหลักทรัพย์เลขที
เ ่ ………………………
…………….. ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูย่กบั บริ ษัทนัน้
*** ในกรณีที่ต้องการออกกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบ TWZ-W7 ไม่ต้องกรอกข้ อมู
อ ลเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที
แ
่ บญ
ั ชีซื ้อ-ขายหลักทรั
ท พย์
ข้ าพเจ้ าประสงค์ให้ บริ ษัทโอนเงิ
ท
นค่าดอกเบี ้ยและเงินต้
น น หรื อ ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับกาารจัดสรรไม่ครบตามจํานวนนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดํดาํ เนินการโอนเงิน หรื อ คืนเงิงินค่าจองซื ้อหรื อเงินส่วนต่างโดยโอนเงิ
า
นเข้ าบัญชีของข้ข้ าพเจ้ า
เลขที่บญ
ั ชี …………………………...………………
…..………………………ธนาคาร ………………...…………….………..…......................….…………สาขาา.......................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะรับหุ
บ ้ นกู้แปลงสภาพจํานวนดังกล่
ก าว หรื อในจํานวนที่ท่านจััดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้แลละยินยอมรับคืนเงินในกรณีทีที่ข้าพเจ้ าถูกปฏิเสธการจองซืซื ้อ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนนเองตามเงื่อนไขข้ อกําหนดแลละข้ อความใดๆ
ในหนนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลลงสภาพ รวมทังในหนั
้
งสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบบริ ษัทที่มีอยูแ่ ล้ วขณะนี ้ และ / หรื อ ซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปปในภายหน้ าด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมแต่งตังั ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู
ท ้ ถือหุ้นกู้ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เสนอแต่งตัง้
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรั
ก พย์ และ/หรื อ นิติบคุ คลอืนใด)
น่
ที่ข้าพเจ้ ามีการทําธุรกรรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตวั ตตนของข้ าพเจ้ าให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบับติให้ เป็ นไปตาม
ว อง
กฎหหมายว่าด้ วยการป้องกันและปปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงของการลงทุ
่
นในหุ้นกู้แปลงงสภาพ และรับทราบความเสียงที
่ ่อาจเกิดขึ ้น และได้ ใช้ วิจารณญาณอย่
า
างรอบคอบในกาารพิจารณาความเสีย่ งในการเข้ าลงทุน โดยได้ ทําการศึกษาาและทําความเข้ าใจในความเเสีย่ งของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
เป็ นออย่างดี ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินใจในนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพพด้ วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ใู ดหรื อเจ้
อ าหน้ าที่ใดชี ้ชวน หรื อชักจูง เพื่อให้ ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียี หายใดๆจากการตัดสินใจลงงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อเจ้ าหน้น้ าที่ผ้ รู ับใบจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตตกลงว่าจะซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพตามจํานวนที่จองซื ้อ หรื อตาามจํานวนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ า
ยินยอมรับคืนเงินค่าจองซื ้อ (โดยไไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ)
ย
และจะไม่เปลีย่ นแปปลงหรื อยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพไม่วา่ ทังหมดหรื
้
รื อบางส่วน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัษัทที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามมสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่ องการขออนุญาตตและการอนุญาตให้ เสนอขายยตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ฉบับลลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 25661 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่)
ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามข้ อกําหนดว่
ห าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู
อ ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับ“หุ
บ ้ นกู้แปลงสภาพของบริ ษษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั
อ ่ น จํากัด (มหาชน) ครัั ง้ ที่ 1/2564 ครบ
กําหนดไถ่
ห
ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู
ง ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
พก่ อนวันครบกําหนดไถ่ ถอน”และ/หรื
อ
อ ข้ อกําหนดสิทธิฯ ซึง่ อาจจะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่
ม อไปในภายหน้ า และข้ อควาามใดๆ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรเพื
ส ่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ทุกประการ
ป
ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นการทําแบบบประเมิน Suitability Test มาาแล้ วไม่เกิน 2 ปี จากบริ ษัทหลลักทรัพย์ของผู้จดั จําหน่ายหลัลักทรัพย์หรื อจากบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับคววามเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ าพพเจ้ าแล้ ว (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไมม่เคยผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test
หรื อประเมิ
ป น Suitability Test มาเเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื ้อจะต้ องจัจัดทําแบบประเมิน Suitabilityy Test มาพร้ อมกับการจองซือหุ
้อ ้ นกู้ในครัง้ นี ้ด้ วย)
ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการ
้
รดําเนินการทําความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า ( KYC / CDD ) และผ่านการศึกษาข้ข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสําคั
า ญของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นนที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที
ท ่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามสสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offeering) ซึง่ สามารถเข้ าถึงและตตรวจสอบข้ อมูลที่จําเป็ นต่อกาารตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงงสภาพที่จะเสนอขายได้ ด้วยตตนเอง ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบแและมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกั
ว บลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้ องกับตรราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่
บ
าเชื่อถือ (ตราสารหนีนี ้ unrated) / ตราสารหนี ้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนนได้ (ตราสารหนี ้ non-investm
ment grade) เป็ นอย่างดีแล้ วว่า “ตราสารหนี ้
unraated / ตราสารหนี ้ non-invesstment grade อาจมีความเสียงด้
่ านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี ้ทัว่ ไป จึงเหมาะกั
เ
บผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรั
ล
บความเสีย่ งในระะดับสูงได้ ” และตกลงยินยอมทีที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดและะเงื่อนไขที่ปรากฏในข้ อกําหนนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้
แปลงสภาพทุกประการ
ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกูก้ แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้
ค วน ได้ แก่ หนังสือแจ้ งกาารจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ แลละ (ร่ าง) ข้ อกําหนดสิทธิฯ รววมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงได้ รับคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสีย่ ง และผลตอบบแทนจากการลงทุนครบถ้ วนแล้
น ว ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงงสภาพอาจตรวจดูข้อกําหนดวว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ
อ ้ นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุห้้ นกู้แปลงสภาพได้ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานันกงานใหญ่ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สํานักงานใหหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
แ
ในวันและเวลาทําการของสถานที
า
่ดงั กล่าว

ลงชื่อ................................................................................ผู้จองซื ้อหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ
(…………..…….………………………
…………………..)
หลักฐานการรั
ก
บฝากการจองซืซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื
อ อ้ โปรดกรอกข้ อความมในส่ วนนีด้ ้ วย)

เลขที่ใบจอง...………………............................วันที่..................................................

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คออร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้
ไ รับใบเงินจาก (ชื่อตามใบบจอง) ………………………
………………………………
……………………………...เพื่อจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพของบริ ษัท
 ครบถ้ วน  ไม่ครบถ้ วน
จํานวนหุ
น ้ นกู้แปลงสภาพ……………………..………….……………หุ้น ราคาเสนอขาาย 1,000 บาทต่อหุ้น จํานววนเงิน………………………
……..………………….……
……. บาท โดยชําระเป็ น:
 เงินสดจํานวน..............................................................................................................บาท
 เงินโอน ธนาคาร................................................................. ลงวันที่ …………
………………………….จํานวน...............................
า
...........................บาทโปรดแนบหลักฐาน
ค ดราฟต์เลขที่เช็ค / ดราฟต์...........................................................วันที่.............................ธนาคาร.........................................สาขา.............................................จํานวนเงิน..........................................................บาท
 เช็คธนาคาร เช็คบุคคล
ลงชืชื่อ……………………………
………….…… เจ้ าหน้ าที่ผ้ รัู บมอบอํานาจ

BROKER
Partticipant No.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
013
014
015
016
019
022
023
024
025
026
Parrticipant No
236
242

Company Name

Participant
P
No.

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มมหาชน)
BUALUUANG SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANYY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
COUNTTRY GROUP SECURITIESS PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THHAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND
A HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
L
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชชน)
PHATRRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
C
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILLAND) COMPANY LIMITEED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเเทศไทย) จํากัด
CREDITT SUISSE SECURITIES (TTHAILAND) LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริลลินซ์ (ประะเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND)
(
LIMITED
(
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKO
ORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไททย) จํากัด (มหาชน)
KGI SEECURITIES (THAILAND) PUBLIC
P
COMPANY LIMITTED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํจากัด (มหาชน)
CAPITAAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIM
MITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหหาชน)
THANAACHART SECURITIES PUUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศศไทย) จํากัด
YUANTTA SECURITIES (THAILANND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด
TRINITYY SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SEECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากั
า ด (มหาชน)
FINANSSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLLEX SECURITIES COMPAANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAAY HIAN SECURITIES (TTHAILAND) PUBLIC COM
MPANY LIMITED
Company Name
ธนาคารร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANNY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศศไทย) จํากัด
CITICO
ORP SECURITIES (THAILAAND) LIMITED

027
028
029
030
032
033
034
038
041
042
043
045
047
048
050
051
052
211
213
221
248
SUB-BROKER
Participant No
243
245

Company Name
บบริ ษัทหลักทรัพย์อาร์ เอชบี ((ประเทศไทย) จํากัด (มหาชชน)
R SECURITIES (THAILLAND) PUBLIC COMPANNY LIMITED
RHB
บ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรีร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
M
MACQUARIE
SECURITIEES (THAILAND) COMPANNY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์กรุ งศรี จํากกัด (มหาชน)
บริ
K
KRUNGSRI
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ไอ วีโกลบออล จํากัด (มหาชน)
บริ
I V GLOBAL SECURITIESS PUBLIC COMPANY LIM
MITED
บ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสทีที จํากัด (มหาชน)
บริ
K
KTBST
SECURITIES PUBBLIC COMPANY LIMITEDD
บ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไททย ออนไลน์ จํากัด
บริ
S THAI ONLINE SECURRITIES COMPANY LIMITED
SBI
บ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ปรระเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
P
PHILLIP
SECURITIES (THHAILAND) PUBLIC COMPPANY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริ
A SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AEC
บ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
J
JPMORGAN
SECURITIESS (THAILAND) COMPANYY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
M
MAYBANK
KIM ENG SECCURITIES (THAILAND) PUUBLIC COMPANY LIMITEED
บ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลลท์ จํากัด
บริ
A WEALTH SECURITIIES COMPANY LIMITED
ASIA
บ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอสส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
C SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITTED
CLSA
บ ษัท หลักทรัพย์ซิตี ้คอร์ ป ((ประเทศไทย) จํากัด
บริ
C
CITICORP
SECURITIES ((THAILAND) COMPANY LIMITED
L
บ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัดั (มหาชน)
บริ
A SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AIRA
บ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอลล จํากัด
บริ
A SECURITIES COMPAANY LIMITED
ASL
บ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไททย ออนไลน์ จํากัด
บริ
S THAI ONLINE SECURRITIES COMPANY LIMITED
SBI
บ ษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
G
GMO-Z
COM SECURITIEES (THAILAND) LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ยบู ีเอส (ปรระเทศไทย) จํากัด
บริ
U SECURITIES (THAILLAND) LTD.
UBS
บ ษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลทท์ จํากัด
บริ
A WEALTH SECURITIIES COMPANY LIMITED
ASIA
บ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ
M
MERCHANT
PARTNERS SECURITIES LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จจํากัด
บริ
K ZMICO SECURITIES CCOMPANY LIMITED
KT
Company Name
บบริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
T SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED
TSFC
ธ
ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาาชน)
T
THANCHART
BANK PUBBLIC COMPANY LIMITEDD

CUSTODIAN
Parrticipant No
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

Company Name
ธนาคารรซิตี ้แบงก์เอ็น.เอ.
CITIBAANK, N.A. - CUSTODY SEERVICES
ธนาคารรไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชนน)
THE SIAAM COMMERCIAL BANKK PUBLIC COMPANY LIM
MITED
ธนาคารรกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKKOK BANK PUBLIC COM
MPANY LIMITED-CUSTODDY
ธนาคารรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์
ค ปอเรชัน่ จํากัด
THE HO
ONGKONG AND SHANG
GHAI BANKING CORP., LTD.
L BKK.
ธนาคารรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารรกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKO
ORNBANK PUBLIC COM
MPANY LIMITED
ธนาคารรสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทยย) จํากัด (มหาชน)
STANDDARD CHARTERED BANKK (THAI) PUBLIC COMPAANY LIMITED
ธนาคารรไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชชน)
INDUSTTRIAL AND COMMERCIAAL BANK OF CHINA (THAAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
L
ธนาคารรดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุ งเททพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SEERVICES
ธนาคารรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชชน)
BANK OF
O AYUDHYA PUBLIC COMPANY
C
LIMITED

Participant No
329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

Company Name
ธธนาคารทหารไทย จํากัด (มมหาชน)
T BANK PUBLIC COM
TMB
MPANY LIMITED
ธ
ธนาคารฮ่
องกงและเซียงไฮ้ แแบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เเพื่อตราสารหนี ้)
T HONGKONG AND SSHANGHAI BANKING CO
THE
ORP.,LTD.BKK.-BOND
บ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ
T SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
TFSC
ธ
ธนาคารเกี
ยรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
K
KIATNAKIN
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธ
ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มมหาชน)
T BANK PUBLIC COM
TMB
MPANY LIMITED
ธ
ธนาคาร
ทิสโก้ จํากัด (มหาชชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
T
TISCO
BANK PUBLIC CO
OMPANY LIMITED (CUSTTODIAN)
ธ
ธนาคาร
เจพีมอร์ แกน เชส ((เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
J ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
JPM
ธ
ธนาคาร
ซีไอ เอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
C THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB
ธ
ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาาชน)
T
THANACHART
BANK PUUBLIC COMPANY LIMITEED
ธ
ธนาคารกรุ
งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
K
KRUNG
THAI BANK PUBBLIC COMPANY LIMITEDD (FOR CUSTOMER)

อากร
แสตมป์ 30
บาท

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรั บการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)

วันที่ ___________ เดือน ____________________ พ.ศ. __________

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล _____________________________________________ บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
 ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ___________________________________ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (“การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบRights Offering”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ __________________
สัญชาติ ____________________ ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ สามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จํานวน _____________________ หุ้น
มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน _____________________ หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอํานาจให้
 นาย  นาง  นางสาว _____________________________________________________ สัญชาติ_____________ อายุ __________ ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ _______________________ ที่อยู่เลขที่ _____________ หมู่บ้าน/อาคาร __________________________________
ซอย_____________________ถนน___________________ ตําบล/แขวง_______________________ อําเภอ/เขต __________________________
จังหวัด _____________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________________(“ผู้รับมอบอํานาจ”) เป็ นผู้รับมอบอํานาจที่แท้ จริ ง
และโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า โดยให้ มีอํานาจในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทในการเสนอขายแบบRights Offering (“การจองซือ้ ”)
จํานวน ___________________ หุ้น รวมถึงมีอํานาจในการลงนาม รับรอง และแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความในใบจองซื ้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื ้อ ในการ
ชําระเงินใดๆ เกี่ยวกับการจองซื ้อ การให้ ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ ไขใดๆ เกี่ยวกับการจองซื ้อ ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
การจองซื ้อแทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ จนเสร็จการ
ทังนี
้ ้ กิจการ และบรรดาการกระทําใดๆ ที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามความในหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับนี ้แล้ ว ให้ ถือเสมือนหนึง่ ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําลงไปด้ วยตนเอง และให้ มีผลผูกพันกับข้ าพเจ้ าทังสิ
้ ้น

ลงชื่อ _________________________________ ผู้มอบอํานาจ
(

)

ลงชื่อ __________________________________ พยาน
(
)

ลงชื่อ _______________________________ ผู้รับมอบอํานาจ
(

)

ลงชื่อ _______________________________ พยาน
(
)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6

(ร่ าง) ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ร่ าง) ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
สําหรั บ
“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2564
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่ อนวันครบกําหนดไถ่
ถอน”
ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี ้ (“ข้ อกําหนดสิทธิ”)
่ใช้ บงั คับกับ“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทังหมดที
้
(มหาชน) ครั ้งที่ 1/2564 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ ถอนหุ้ นกู้ แปลง
สภาพก่ อนวั น ครบกํา หนดไถ่ ถ อน”(“หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ”)ที่ อ อกใหม่เ พื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว น
การถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ทีดบั บลิว แซด คอร์ ป อเรชัน่ จํา กัด (มหาชน)(“ผู้ อ อกหุ้ น กู้ แปลงสภาพ”)ตามมติข องที่ป ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 19พฤศจิกายน2564โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับสิทธิ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิทกุ ประการ รวมทังให้
้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนด
้ ให้ ความเห็นชอบกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ต่าง ๆ
ในข้ อกําหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังได้
ข้ อกําหนดต่าง ๆ
ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้ มีการเก็บ
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสําเนาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ไว้ ณ
รักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแต่งตังผู
สํานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิและสัญญา
ต่างๆ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
1.

คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
"ข้ อกําหนดสิทธิ"

หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพสําหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน” ฉบับนี ้ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
หากมี)

"คณะกรรมการ ก.ล.ต."

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"งวดดอกเบีย้ "

หมายถึง
(ก)

สํา หรั บ งวดดอกเบี ย้ งวดแรก ระยะเวลาที่ เริ่ มตัง้ แต่ (โดยรวมถึ ง ) วัน ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกําหนดชํ าระดอกเบี ย้ หุ้นกู้
แปลงสภาพของงวดดอกเบี ้ยงวดแรกและ

(ข)

สําหรับงวดดอกเบีย้ งวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่ มตัง้ แต่ (โดยรวมถึง) วันครบ
กําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้ จนถึง (แต่

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ไม่นับรวม) วันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี ้ย
งวดนัน้
“การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ”

การใช้ สทิ ธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ ตามอัตราแปลงสภาพที่กําหนดไว้
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธินี ้

"นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ"

หมายถึงธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพแทน

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ”

หมายถึง บริ ษัทหลักทรั พ ย์ เอเซีย พลัส จํ า กัด ตามสัญญาแต่ง ตัง้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้น กู้
แปลงสภาพ หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพแทน

“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ”

หมายถึ ง ใบหุ้น กู้แ ปลงสภาพซึ่ ง ออกตามข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ นี ต้ ามแบบที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
เอกสารแนบท้ าย 1 ของข้ อกําหนดสิทธินี ้

"ผลกระทบในทางลบ
อย่ างร้ ายแรง"

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อกิ จการ การดํ าเนิ นธุรกิ จ ทรั พ ย์ สิน
สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรื อโดยประการอื่น) หรื อโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามการใช้ ดลุ ยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็ น
การพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง หรื อหลายเหตุการณ์รวมกัน
ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใน
การชําระหนี ้ใดๆ ของตน หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดสิทธินี ้

"ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจํานวนตามข้ อ 3.4

"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"

หมายถึง บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

"วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ" หมายถึง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
"วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้น หมายถึง วันที่ 21 มิถนุ ายนพ.ศ.2567 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่วนั ดังกล่าวมิใช่
กู้แปลงสภาพ"
วันทําการ
“วันครบกําหนดชําระ
ดอกเบีย้ ”

หมายถึงวันดังต่อไปนี ้ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
1)
2)
3)
4)

วันที่ 21 มีนาคม
วันที่ 21 มิถนุ ายน
วันที่ 21 กันยายน และ
วันที่ 21 ธันวาคม

ทังนี
้ ้ วันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยครัง้ แรก คือ วันที่21 มีนาคมพ.ศ. 2565 และวันครบ
กําหนดชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายคือวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สภาพ
“วันทําการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยทัว่ ไปเปิ ดทําการในกรุ งเทพมหานครประเทศไทย
ซึ่ง มิ ใ ช่ วัน เสาร์ ห รื อ วัน อาทิ ต ย์ หรื อ วัน ที่ ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศให้ เ ป็ น
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์

“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อบุคคลอื่นที่ดําเนิน
กิจการรับฝากทรัพย์ได้ ตามกฎหมายซึง่ เข้ ารับทําหน้ าที่แทน

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น
กู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
การโอน การจํ านํา การอายัด การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ ไว้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ กํ า หนดในกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน หรื อ ประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง

"สัญญาแต่ งตัง้ นาย
หมายถึง สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ" (หรื อวันที่ใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทํา
หน้ าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ ามี)
“สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือ หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
หุ้นกู้แปลงสภาพ”
(หรื อวันที่ใกล้ เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทําหน้ าที่แทน
(ถ้ ามี)
"สํานักงาน ก.ล.ต."

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง สิทธิ ทงปวงในหุ
ั้
้ นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้ รับชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
"หนีเ้ งิน"

หมายถึ ง หนี ใ้ ด ๆ (ไม่ ว่ า จะเป็ นหนี ช้ ั น้ ต้ นหรื อ หนี อ้ ุ ป กรณ์ ที่ เ กิ ด จากการเข้ า
คํ า้ ประกัน ) ซึ่งเป็ นหนี เ้ กี่ ยวกับ การกู้ยืมเงิ น (ไม่ว่าที่ เกิดขึน้ ในปั จจุบันหรื ออนาคต
ทังที
้ ่เป็ นหนี ท้ ี่เกิดขึน้ จริ งแล้ วหรื อเป็ นหนี ท้ ี่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะหนี ้ที่เกิดจากการออกตัว๋ เงิน หุ้นกู้ พันธบัตร
บัตรเงิ น ฝาก หรื อ หลักทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ หนี ภ้ ายใต้ สัญ ญากู้ยืม เงิ น หรื อ สัญญา
ให้ สินเชื่อหรื อภายใต้ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้ น
หนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้แปลงสภาพ"

หมายถึง “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ครั ง้ ที่ 1/2564 ครบกํา หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพมีสิท ธิ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน”
“เหตุการณ์ ท่ อี าจ
กลายเป็ น
เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถ
แก้ ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้ อ 10.1

"เหตุผิดนัด"

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลง หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 2.1
สภาพ"
"อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด"
หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทังนี
้ ้
หากอัต ราดอกเบี ย้ ผิ ด นัด ดัง กล่ า วสูง กว่ า อัต ราดอกเบี ย้ ผิ ด นัด สูง สุด ที่ ก ฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้ องอนุญาตให้ เรี ยกเก็บ ให้ คิดอัตราดอกเบี ย้ ผิดนัดในอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด
สูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้
“ระยะเวลาห้ ามแปลง
สภาพ” (Closed Period)

หมายถึ ง วั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ครั ง้ ที่ 1/2564
(Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อ
กําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ

“ราคาแปลงสภาพ”

หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ11.3.1

“วันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ”

หมายถึง วันที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ11.1

“วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ”

หมายถึง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายที่เปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

“อัตราแปลงสภาพ”

หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็ นหุ้นสามัญ
ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ11.3.2

“ใบอนุญาต”

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ6.2(ง)

2.

ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2.1

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2567 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน”เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิด
ระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพโดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้ า) ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้ หุ้น
กู้แปลงสภาพ") มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2.2

ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพมีจํานวนทังหมด[ไม่
้
เกิน 330,000 (สามแสนสามหมื่น)] หน่วย โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 330,000,000 (สามร้ อย
สามสิบล้ าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.1

การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและการฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้ อง (1) ออกใบหุ้นกู้
แปลงสภาพตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ าย1 ของข้ อกําหนดสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายที่มิได้
ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและ (2) ดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพสําหรับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้ งความประสงค์ให้ ดําเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพ โดยในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
กําหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์(หากได้ รับการร้ องขอ)

3.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้ าที่ที่จะต้ องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ จนกว่าหุ้น
กู้แปลงสภาพทังหมดจะได้
้
รับการไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.3

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ก)

เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นประการอื่นในข้ อกําหนดสิทธินี ้หรื อข้ อบังคับหรื อระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะ
กําหนดไว้ เป็ นประการอื่นผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่วนั ) ก่อนและจนถึงวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อวันอื่นใดเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพในการได้ รับสิทธิ ในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิหรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี) (ยกเว้ น กรณี การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (“วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครั ง้ สุดท้ าย”)
หรื อวันที่ ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 9.5 ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว)ทังนี
้ ้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวัน
แรกของแต่ละช่วงการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้ น กู้ แ ปลง
สภาพวัน แรกดัง กล่ า วของแต่ ล ะช่ ว งการปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพให้ เ รี ย กว่ า “วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”ถ้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันทําการ ให้ เลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันชําระดอกเบี ้ย วันประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อวันอื่นใดดังกล่าวข้ างต้ น จะมีระยะเวลาน้ อยกว่า 14(สิบสี่) วัน

3.4

(ข)

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการ
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยใน
วันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และ วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ค)

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทยหรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องประกาศ
กําหนดได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แต่อ ย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ ไข

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ก)

กรณี หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพทีไ่ ม่ได้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้ แก่บคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดังกล่าว อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อวันอื่นใดตามที่กําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่
กรณี) เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ สามารถใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามข้ อ 4.1.2
เกิดขึ ้นก่อนแล้ วในวันและ ณ เวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้ แก่ผ้ รู ับ
โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข)

กรณี หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพทีฝ่ ากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้ แก่บคุ คลที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่า
เป็ น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อวันอื่นใด
ตามที่กําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกําหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ น
หนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดยชอบด้ วยกฎหมาย

3.5

การขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ถ้ าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ ผ้ ทู รง
สิทธิ ในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวแจ้ งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนาย
้
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้ องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ และลงทะเบียนให้ ผ้ ูทรงสิทธิ ในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้
แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ ไขจํานวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์โดยหักจํานวนหุ้นกู้แปลง

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สภาพที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพออก ส่วนจํานวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หาก
นายทะเบียนไม่ได้ ทําการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ได้ แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
4.

การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1

การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

4.2

4.1.1

การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนที่จะ
ทําการโอนหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อ
ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ
โอนให้ ไว้ ด้วย

4.1.2

ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้
ยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับคําขอ
ลงทะเบี ย นการโอนหุ้น กู้แ ปลงสภาพ พร้ อมทัง้ ใบหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ ผ้ ูรับ โอนหุ้น กู้แ ปลงสภาพได้ ลง
ลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนันครบถ้
้
วนแล้ ว

4.1.3

ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ ยนั กับ
บุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรี ยบร้ อยแล้ ว

4.1.4

การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องกระทํา ณ
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
และจะต้ องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่ง
้ กฐานอื่นๆ ที่
มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1 พร้ อมทังหลั
ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพกําหนดให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แล้ วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด)วัน
ทําการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้ อม
ทังใบหุ
้ ้ นกู้แปลงสภาพและหลักฐานอื่นๆ
ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว

การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สํา หรับ การโอนหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพที่ฝ ากไว้ ก ับ ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์นั น้ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

4.3

ข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
-ไม่มี-

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
4.4

นายทะเบี ยนหุ้น กู้แ ปลงสภาพจะไม่รับ ลงทะเบี ย นการโอนหุ้น กู้แ ปลงสภาพใด ๆ ที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื นหรื อ ขัดต่อ
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้ หรื อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื อคําสัง่ ศาลใด ๆ

5.

สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.1

สถานะและสิทธิได้ รับชําระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหนีไ้ ม่ด้อยสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชําระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญทังในปั
้ จจุบนั และ
ในอนาคตของ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชําระหนี ้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพมีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้ หมดหรื อบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพภายใต้ เงื่อนไขตามข้ อ 9.5

5.2

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อ
มีสทิ ธิที่จะได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้

6.

คํารั บรองการรั บประกัน และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

6.1

คํารับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้ที่ต้องชําระภายใต้ ข้อกําหนดสิทธินี ้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพขอให้ คํารับรองและให้ การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายดังต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
(1)

เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย

(2)

เป็ นผู้มีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย

(3)

ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ ประกอบกิจการที่ตนดําเนินการทังภายในประเทศและ
้
ในต่างประเทศ (ถ้ ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทําการดังต่อไปนี ้
(1)

ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และก่อหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพ และ

(2)

เข้ า ทํา และลงนามในข้ อ กํา หนดสิท ธิ สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ สัญ ญา
แต่ง ตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

(3)

ปฏิบตั ิตามความผูกพัน และภาระหนี ้ของตนตามข้ อ 6.1(ข)(1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับการอนุญาต การอนุมตั ิ และความยินยอมที่จําเป็ น และได้ ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ ประชุมกรรมการและ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพ (หาก

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
จําเป็ น) ของ
ผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพ และภายใต้ ห ลักเกณฑ์ ข องหน่ว ยงานที่ กํา กับ ดูแ ลผู้อ อก
หุ้น กู้แ ปลงสภาพ (ถ้ า มี ) ทุกประการสําหรับการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
(ค)

(ง)

6.2

ภาระหนีแ้ ละหน้ าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพ ข้ อกําหนดสิทธิ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี)
(1)

ถูกต้ องชอบด้ วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้ บงั คับ
กั
บ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้

(2)

ไม่ขัดแย้ งหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อหลีกเลี่ยง พันธะ ข้ อผูกพัน ข้ อรั บรอง หรื อข้ อ สัญญาใด ๆ
ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ให้ ไว้ หรื อเข้ าทําไว้ กบั บุคคลอื่น ยกเว้ นกรณีการบังคับใช้ สิทธิตามหุ้น
กู้แ ปลงสภาพ ข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ และสัญ ญาดัง กล่ า วบางประการ ซึ่ ง อาจจะถูก จํ า กัด โดย
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันที่มี
ผลกระทบต่อการบังคับใช้ สทิ ธิของเจ้ าหนี ้ทัว่ ไป

ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้ อกําหนดสิทธิ มีสาระสําคัญสอดคล้ องถูกต้ องและไม่ขดั แย้ งกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้แปลงสภาพรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

หน้ าที่กระทําการ
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคําสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้ า ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลง
สภาพดําเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภท
้ ้ ไม่รวมถึง
และลักษณะของกิจการหลักของตนที่กําลังดําเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทังนี
กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรื อขยายการประกอบกิจการให้ ครอบคลุมถึงกิจการอื่น
นอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วย

(ค)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบํารุ งรักษาทรัพย์สินหลักที่สําคัญซึ่งจําเป็ นต้ องมีเพื่อการประกอบกิจการหลัก
ของตนให้ อ ยู่ใ นสภาพดี แ ละสามารถใช้ ง านได้ ตลอดจนจัด ให้ มีการซ่อ มแซม ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย น
ทดแทนทรั พย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทําให้ สามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้ อนี ้ไม่ตดั สิทธิผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการ
ใช้ ง านหรื อ การบํา รุ ง รั ก ษาทรัพ ย์ส ิน หากผู้อ อกหุ้น กู้ แ ปลงสภาพเห็น ว่า การยกเลิก ดัง กล่า วจะเป็ น
ประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่กอ่ ให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ อง (1) จัดให้ ได้ มาและดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต
การยินยอม และสิทธิ ประโยชน์ ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี ร้ วมเรี ยกว่า “ใบอนุ ญาต”) ที่จําเป็ นในการประกอบ
กิจการหลักของตน และ (2) ดําเนินการตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ อง หรื อจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอํานวยความสะดวก
ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการเข้ าตรวจสมุดทะเบียน ขอคัด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหลักฐานที่เกี่ ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลง
สภาพและ/หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้ องขอตามสมควร

(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องจัดทําและ/หรื อจัดให้ มีการทําบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้ องตามหลักการทางบัญชี

(ช)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องส่งเอกสารหรื อข้ อมูลดังต่อไปนี ใ้ ห้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตาม
ที่ กํา หนดไว้ ใ นข้ อ กํ า หนดสิท ธิ ห รื อ โดยทางไปรษณี ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) (ยกเว้ น
วิธี ก าร
ต้ นฉบับข้ อกําหนดสิทธิตามข้ อ (1) ข้ างล่างนี ้ ซึง่ ต้ องจัดส่งเป็ นต้ นฉบับให้ กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)
้ ้ หากผู้ออก
ไปยังที่อยูท่ ี่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับแจ้ งล่วงหน้ าภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
หุ้นกู้แปลงสภาพใช้ วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ วให้ ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้ รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเอกสารที่ได้ รับจาก
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(1)

ต้ นฉบับข้ อกําหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพเว้ นแต่ข้อตกลงหรื อข้ อกําหนด
สิทธิแก้ ไขเพิ่มเติมให้ สง่ ภายในวันที่ข้อกําหนดสิทธิฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้ บงั คับ

(2)

สําเนางบการเงินประจําปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยส่งให้
ทันทีที่จะทําได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ จัดส่งให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. และในกรณี ที่งบการเงินประจํ าปี ดังกล่าวมีการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ นําส่งงบ
การเงินประจําปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วภายในเวลา 15 (สิบ
ห้ า) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้ วย

(3)

สํา เนางบการเงิ นรายไตรมาสที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ไ ด้ ส อบทานและแสดงความเห็น แล้ ว โดยส่ง ให้
ทัน ที ที่จะทําได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ จดั ส่งให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต.

(4)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ที่ส่งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ ภายในวันเดียวกันกับที่ส่ง
ให้ สํานักงาน ก.ล.ต.

(5)

สํ า เนา เอกสาร รายงาน หรื อ ข้ อ มูล ใด ๆ ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพส่ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ของตน
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลง

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สภาพอย่างมีนยั สําคัญโดยส่งให้ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สง่ เอกสาร รายงาน หรื อข้ อมูลนันให้
้
หน่วยงานหรื อบุคคลดังกล่าว
(6)

หนังสือแจ้ งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจาก
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)

(7)

รายงานผลการคํานวณอัตราส่วนของหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.3 (ก)
โดยจะส่ง ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพภายใน 15 (สิบ ห้ า ) วัน นับ แต่ วัน ที่ ส่ง งบการเงิ น
ดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าว
จะต้ องแสดงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ พร้ อมทังแหล่
้ งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้ างอิง
ประกอบรายงาน

ทัง้ นี ้ รายการตามข้ อ (2) – (3) หากผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพมี ก ารจัด ทํา งบการเงิ น รวม ก็ใ ห้ นํา ส่ง
สํา เนางบการเงินรวมด้ วย
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
เป็ นการทั่วไปแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ส่งเอกสารหรื อข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งให้ มี
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อมีข้อความคลุมเครื อหรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เห็นว่า
มีความจําเป็ นให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
้ งเหตุผลในการขอข้ อมูลหรื อการชี ้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพทราบเป็ นหนังสือพร้ อมทังแจ้
แปลงสภาพจะต้ องส่งข้ อมูลหรื อชี ้แจงตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้ องขอตามสมควร
(ซ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดําเนินการใด ๆ เพื่อเข้ าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรื อจําหน่ายจ่ายโอน
หุ้นหรื อทรัพย์สนิ ทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ เว้ นแต่
(1)

เป็ นการควบรวม แยก หรื อจําหน่ายจ่ายโอนที่เข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิด
นัด
ใดเกิดขึ ้นและดํารงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็ นนิติบคุ คลเดิม
ซึ่ง คงดํารงอยู่ต่อไป หรื อ มีการโอนกิ จการทัง้ หมดให้ แ ก่นิ ติบุคคลอื่ นเนื่ องจากการควบรวม
กิจการ โดยนิติบคุ คลอื่นนัน้
รับโอนไปทังสิ
้ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ (3) การดําเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งการดําเนินการดังกล่าวให้ กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทราบก่อนดําเนินการใด ๆ หรื อ

(2)

้
อบางส่วนที่สําคัญที่ใช้ ในการ
เป็ นการขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็ นการดํ าเนินการอันเนื่ อ งมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ (ข) การกระทําดังกล่าวไม่มี

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนีต้ ามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ (ค) เป็ นการขายหรื อ จํ า หน่ า ยจ่ า ยโอนให้ แ ก่ ก องทุน รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ กองทุน รวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อ (ง) ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ฌ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระ หรื อปลดเปลื ้องภาระภาษี อากรทังหมดที
้
่ตนถูกเรี ยกเก็บหรื อที่มีการเรี ยก
เก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษี เงินได้ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย และภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อมูลหนี ้อื่นใด
อันมีบรุ ิ มสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องชําระ
เว้ นแต่
ในกรณีที่หนี ้ภาษี อากรหรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวกําลังอยูใ่ นระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริต

(ญ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ) ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30(สามสิบ) วัน นับแต่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า

(ฎ)

(1)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ มีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาและ
การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิแล้ ว และ

(2)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อวันออกหนังสือรับรองตามข้ อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อน
หน้ านี ้ ไม่ได้ เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดหรื อการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลง
สภาพมิได้ ปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นจําเลยหรื อผู้ถกู กล่าวหาที่มีจํานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000
(สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่า ยกเว้ นกรณีที่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในแบบ
แสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี ้หรื อได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบแล้ ว (ถ้ า
มี) หรื อในกรณี ที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด หรื อหากผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดสิทธิประการใด ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลง
สภาพแจ้ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึน้ ดังกล่าว พร้ อมทัง้ ระบุสถานะของเหตุที่
เกิดขึ ้นนันในหนั
้
งสือรับรองด้ วย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
หรื อผู้รับมอบอํานาจ) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยโดยไม่ชกั ช้ าใน
กรณี ดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถ
ชําระหนี ้ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิได้

(2)

กรณี เกิดความเสียหายขึ ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง หรื อกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
้
อบางส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(ฏ)

(3)

กรณีผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิและ/หรื อหนังสือรับรองของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการชําระหนี ้
ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธิ

(4)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดพักชําระหนี ้เป็ นการทัว่ ไปหรื อมีการเริ่ มเจรจากับเจ้ าหนี ้รายใดราย
หนึ่งหรื อหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนีอ้ นั มีลกั ษณะเป็ น
การผ่อนผันการปฏิบตั ิการชําระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีจํานวนมูลหนี ้รวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่า

(5)

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด ทังนี
้ ้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้ องแจ้ งถึงการกระทําใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ดําเนินการหรื อเสนอที่จะดําเนินการ
เพื่อแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมาพร้ อมกันด้ วย

(6)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดําเนินคดีเป็ นจําเลยในศาลหรื อถูกกล่าวหาให้ เป็ นฝ่ ายรับผิดในกรณี
พิ พ าทที่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการจะต้ องวิ นิ จ ฉั ย โดยเป็ นคดี ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ ร วมกั น ไม่ ตํ่ า กว่ า
400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน)บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่า

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นําเงินไปใช้ เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ระบุไว้ ใน
หนังสือแจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 (“หนังสือแจ้ งมติ”) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินภายหลังซึง่
มีลกั ษณะแตกต่างไปจากหนังสือแจ้ งมติดงั กล่าว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1)

กรณีท่ เี ป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มีนัยสําคัญ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่าน
website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนยั สําคัญ ได้ แก่
(1.1)

การเกลี่ยวงเงินหรื อค่าใช้ จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน

(1.2)

การเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการใช้ เงินที่มีการเปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน

(1.3)

การใช้ เงินในเรื่ องที่ไม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือแจ้ งมติดงั กล่าวซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1.3.1) กรณี เป็ นการใช้ เงินในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
มูลค่าการใช้ เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้ องไม่เกินร้ อยละ 30(สามสิบ) ของ
จํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นัน้
(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้ อ (1.3.1) มูลค่าการใช้ เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้ อง
ไม่เกินร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพในครัง้ นัน้

(2)

กรณีท่ เี ป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

6.3

(ฐ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรื อจัดให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ตามข้ อมูลที่
ตนหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรื ออยู่ในความครอบครองของตนหรื อของนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันทําการถัดจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้แทนผู้
ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ ทัง้ นี ้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผู้ถือ หุ้น กู้แ ปลงสภาพนี จ้ ะต้ อ งเป็ นข้ อ มูล ที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อสิ ้นเวลาทําการในวันทําการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้ องขอ เว้ นแต่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้ องขอ หรื อ
ตกลงยอมรับข้ อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึง่ นานกว่านัน้

(ฑ)

หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ ต้องมีการ
สภาพรายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยไม่ชกั ช้ าแต่ทงนี
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และจะดําเนินการให้ ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้ วแต่กรณี) แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุก
รายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังชื
้ ่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพรายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) ด้ วย

หน้ าที่งดเว้ นกระทําการ
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดํารงไว้ ซงึ่ อัตราส่วน"หนี ้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity
Ratio) ตามงบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า
ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าว
ข้ างต้ น
"หนีส้ ินสุทธิ" หมายถึงหนี ้สินรวมตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่
ไม่รวมถึงหนี ้ในทางการค้ าปกติ(Trade Payable Debts) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชัว่ คราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน“ส่ วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จํานวนรวมของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ
"งบการเงินรวมประจํา ปี "หมายถึง งบการเงิ นรวมประจํ า ปี ของผู้ออกหุ้น กู้แปลงสภาพที่ ไ ด้ รับ การ
ตรวจสอบแล้ ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ในแต่ละปี

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชําระเงินต้ นและ/
หรื อดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกําหนดชําระแล้ ว หรื อมีเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิด
นัดเกิดขึ ้น

7.

ดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

7.1

การชําระและการคํานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 2.1 โดยจะชําระปี ละ 4 ครัง้ ทุก ๆ 3 เดือนในวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยแต่ละงวด
ของทุกปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ในการคํานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ จะทําการคํานวณบนจํานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้แปลง
สภาพโดยการนํา (ก) ผลคูณของจํานวนเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
รายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบีย้ นัน้ กับอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จํานวนวันของงวด
ดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า)ทังนี
้ ้ โดยปั ดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบี ้ยสําหรับดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่
ละหน่วยที่คํานวณได้ เป็ นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า)
ให้ ทําการปั ดทศนิยมตําแหน่งที่6 (หก) ขึ ้นหนึ่งเลข และปั ดเศษทิ ้งถ้ าตําแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้ อยกว่า 5 (ห้ า))นํา
ผลลัพธ์ที่ได้ คณ
ู ด้ วยจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เกี่ยวข้ องโดยปั ดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบี ้ยที่คํานวณได้ เป็ น
ทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ5 (ห้ า) ให้ ทําการปั ดทศนิยม
ตําแหน่งที่2(สอง) ขึ ้นหนึง่ เลข และปั ดเศษทิ ้งถ้ าตําแหน่งที่3 (สาม) มีคา่ น้ อยกว่า 5 (ห้ า))

7.2

อัตราดอกเบี ้ย
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี ้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี ้ยคงที่เท่ากับร้ อยละ 6.25 (หกจุดสองห้ า)
ต่อปี

7.3

ดอกเบี ้ยผิดนัด
ถ้ า ผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพผิ ด นัด ไม่ชํ า ระเงิ น ต้ น ที่ ถึง กํ า หนดชํ า ระสํ า หรั บ หุ้น กู้แ ปลงสภาพในวัน ครบกํ า หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อวันที่ถงึ กําหนดชําระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี ้ ดอกเบี ้ยสําหรับจํานวนเงินต้ น
ที่ค้างชําระ (ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังจากมีคําสัง่ ศาล) นับจากวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อวันที่ถึงกําหนด
ชําระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี ้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับชําระเงินต้ นที่ค้างชําระ
ให้ คิดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ ดําเนินการเรี ยกร้ องหรื อ
ครบถ้ วนนัน้
ฟ้องร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ วหรื อไม่ก็ตาม

8.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาํ หรั บการชําระหนีต้ ามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.1

การชําระเงินต้ น
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ เป็ นประการอื่นในข้ อกําหนดสิทธิ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเงินต้ นภายใต้ ห้ นุ กู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ที่ได้ รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
8.1.1

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
ราย ซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เกี่ยวข้ องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพ
ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง
แปลงสภาพระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระ
เงินหรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขา
ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ (3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็ น
ครัง้ คราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงิน เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณี ดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ อง
ชําระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ ว

8.1.2

กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
จัดส่งเช็คดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air
Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ที่
มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อตามที่ ผ้ ูถือ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้น กู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ (3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็ น
ครัง้ คราว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร
สงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชําระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบรับเพื่อใช้ แทน
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ วก็ได้ ในกรณีดงั กล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนําส่ง
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพจะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
8.2

8.3

การชําระดอกเบี ้ย หรื อเงินจํานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
8.2.1

กรณีทวั่ ไปผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี ้ยหรื อเงินจํานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออก
เช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพาะในนามของผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพลงวัน ที่ ต รงกับ วัน ทํ า การที่ ต้ อ งชํ า ระเงิ น ตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่)
วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินหรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียด
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ ง
ความประสงค์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ได้ มีการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14(สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินหรื อ (3) วิธีการชําระเงิน
อื่นใดตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกันเป็ นครัง้ คราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชําระ
เงิน เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรี ยก
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่จําต้ องชําระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ ว

8.2.2

กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะชําระดอกเบี ้ยหรื อเงินจํานวนอื่นใด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่
ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่อยู่ที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิ ดไว้ กับธนาคาร
พาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงินนันๆ
จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน

ในการชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น.
ของวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็ น
เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจํานวนอื่นใด) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวันชําระเงินไป
เป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามข้ อ 8.3

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นี ้ เว้ นแต่ในกรณี ดอกเบีย้ งวดสุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนําจํานวนวันทัง้ หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบ
กําหนดชําระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี ้ยด้ วย
9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซือ้ คืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.1

เว้ นแต่กรณีเป็ นไปตามข้ อ 9.2 ข้ อ 9.3หรื อ 9.5ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
หรื อแปลงสภาพทังหมดในวั
้
นครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชําระเงินต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
และดอกเบี ้ยสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้ าย

9.2

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ที่ตนถืออยู่เป็ นหุ้นสามัญ สามารถกระทําได้ โดยการแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพครัง้ สุดท้ าย เป็ นหนังสือ(โดยมีสาระสําคัญตามแบบและเนื ้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย4ของข้ อกําหนด
สิทธิ) ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้ อมเอกสารอื่นทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องตาม
รายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ (ง)

9.3

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรื อแหล่งอื่นๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และในราคาใด
ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทําคําเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้ องประกาศซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็ นการทัว่ ไป และจะต้ องทําการซื ้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วน
ที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทําการซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ วจะมีผลทําให้ หนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับ
ลงเนื่องจากหนีเ้ กลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
้ งเรื่ องการซื ้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ตลาดรองที่
สภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
มีการซือ้ ขายหุ้นกู้แปลงสภาพและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้ า ทัง้ นี ้ จะต้ องเป็ นไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
9.4

ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่ มี สิ ท ธิ ข อให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ แปลงสภาพไถ่ ถ อนหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่ อ นวัน ครบกํ า หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.5

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ถอนหรื อชําระคืนเงินต้ นภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรื อหลายคราว) ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทังนี
้ ้ในวันใด ๆ ก็ได้ ตงแต่
ั ้ ครบกําหนด 6
้ วนั ที่ 21มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้ นไป(โดยไม่จําเป็ นต้ อง
(หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพกล่าวคือ ตังแต่
ตรงกับ วัน ครบกํ า หนดชํ า ระดอกเบี ย้ ใด ๆ)(ต่อ ไปนี เ้ รี ย กว่า “สิท ธิ ชํา ระคื น หนี ห้ ้ ุ น กู้ แ ปลงสภาพก่ อ นครบ
กําหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดทังจํ
้ านวน ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะชํ าระเงินต้ นคงค้ าง ณ วันไถ่ถอนทัง้ จํ านวนสําหรั บหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี ้ยค้ างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทังนี
้ ้
ตามวิธีการชําระเงินที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้
(ข)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดบางส่วน เงินต้ นที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ สิทธิในการไถ่ถอนหรื อชําระคืนบางส่วนในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจํานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5.00 (ห้ า) ของมูลค่าเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรื อการชําระคืน
เงินต้ นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทําโดยชํ าระเงินต้ น
สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยค้ าง
ชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนัน้

(ค)

หากวันที่จะมีการชําระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลื่อนวันที่จะมีการชําระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไปเป็ นวัน
ทําการถัดไป และให้ คํานวณดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชํ าระเงินไปเป็ นวันทําการถัดไปตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 8.3

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30
(สามสิบ)วันหรื อระยะเวลาที่ น านกว่า นัน้ ตามข้ อ กํ าหนดของนายทะเบี ยนหุ้น กู้แปลงสภาพถึง ความ
ประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้ สิทธิชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด พร้ อมทัง้
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้ สิทธิชําระคืนหนี ้หุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนครบกําหนด จํานวนที่จะชําระคืน (ในกรณีใช้ สิทธิชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนด บางส่วน) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการดังนี ้

(จ)

(1)

ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและ
วิธีการ
ที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อ
กํ าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้ รับแจ้ งถึงการใช้ สิทธิ ชําระคืนเงินต้ นหุ้นกู้แปลง
สภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

(2)

ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air
Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้ งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
รายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบถึงความประสงค์ ในการขอใช้ สิทธิ ชําระคืนหนีห้ ้ ุนกู้แปลงสภาพก่อนกําหนดและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ)วันก่อนหน้ า
แปลงสภาพทราบล่วงหน้ า
วันที่ ผ้ ูออกหุ้นกู้แ ปลงสภาพประสงค์
จะใช้ สิทธิ ชํ าระคืนหนี ห้ ้ ุนกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนดนัน้

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องชําระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี ้ยที่ค้างชําระจนถึง (แต่ไม่
รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนันทั
้ งหมดพร้
้
อมกันให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สําหรับการใช้ สิทธิ
ชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไม่ว่าในกรณีชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด
ทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วนก็ตาม

(ช)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้ สิทธิ
ชําระคืนหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (ง) ข้ างต้ นแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะไม่สามารถเพิกถอนหรื อยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ ชําระคืนหนี ห้ ้ ุนกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนดทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วน

10.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1

กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกําหนดสิทธิ
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงิ นต้ นหรื อดอกเบี ย้ หรื อเงินจํ านวนอื่ นใดในวันครบ
กําหนดชําระตามเงื่อนไขในข้ อกําหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการ
ไม่ชําระเงิน ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้ า และ/หรื อความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรื อ เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่
และ/หรื อ เหตุอนั จะโทษ
นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสจู น์ให้ เป็ นที่พอใจแก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ วา่ ตนได้ นําเงินจํานวนที่ต้องชําระเข้ าบัญชีเพื่อชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ วตังแต่
้ วนั ครบกําหนดชําระแล้ วและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ รับชําระเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้ วนภายใน 5 (ห้ า) วันทําการหลังจากวันครบกําหนดชําระ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่ าฝื นหน้ าที่ตามข้ อ 6.3 (ก)

(ค)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิในข้ ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชําระเงิน และเหตุ
เช่นนันเป็
้ นเหตุที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ หรื อเป็ นเหตุที่สามารถแก้ ไขได้ แต่ยงั คงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ รับการ
้ งให้
แก้ ไขเป็ นระยะเวลา 30(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งเหตุผิดเงื่อนไข พร้ อมทังแจ้
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25
(ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมด
้

(ง)

ผู้ อ อกหุ้ นกู้ แปลงสภาพผิ ด นัด ชํ า ระหนี เ้ งิ น ไม่ ว่ า ในมูล หนี ใ้ ด ๆ เป็ นจํ า นวนเงิ น รวมกัน เกิ น กว่ า
400,000,000
(สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพไม่ชําระหนี ้ดังกล่าวภายในกําหนดชําระหนี ้เดิมหรื อภายในระยะเวลาที่เจ้ าหนี ้ขยายให้ หรื อ
้ ้
(2) หนีด้ งั กล่าวถูกเจ้ าหนีเ้ รี ยกให้ ชําระคืนก่อนกําหนดตามสิทธิ ของเจ้ าหนีใ้ นสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
เว้ นแต่ (ก) เป็ นการผิดนัดชําระหนี ้ในเจ้ าหนี ้การค้ าและการผิดนัดชําระหนี ้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรื อ
(ข) เป็ นการผิดนัดในมูลหนี ้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
ข้ อกําหนดสิทธินี ้

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ ชําระเงิน
(ไม่ว่าจะเป็ นเงินสกุลใด) ครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกันแล้ วเป็ น
จํานวนเกินกว่า400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน)บาท เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสจู น์ให้ เป็ นที่

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ว่าตนจะสามารถชําระหนี ้ทัง้
จํานวนภายในระยะเวลา ที่กําหนดไว้ ในคําพิพากษาหรื อคําชี ้ขาดนันโดยไม่
้
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ ายแรง
(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกําหนด หรื อมีการเริ่ มดําเนินการเพื่อ
ขอฟื ้น ฟูกิจการของผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อเพื่ อขอให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้แปลงสภาพล้ มละลายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้ รับการ
ปลดเปลื ้องภายใน 90
(เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว
หรื อนับแต่วนั ที่มีการยื่นคําฟ้องหรื อคําร้ องต่อศาลเพื่อดําเนินการเช่นนัน้ แล้ วแต่กรณี

(ช)

เมื่อปรากฏว่ามีคําสัง่ ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินหรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปั จจุบนั หรื อ
ในอนาคต และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมีการดําเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้
บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคําสั่งหรื อการถูกดําเนินการทางกฎหมายนัน้ มีผลบังคับเอากับ
กิจการ ทรัพย์สนิ หรื อรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าว
อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง เว้ นแต่คดีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องคําสัง่ ยึดหรื ออายัด
หรื อการดําเนินการทางกฎหมายนันอยู
้ ่ในระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต ซึ่งในกรณีดงั กล่าวให้ ถือว่ามิได้
เป็ นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราบเท่าที่คดีหรื อการดําเนินการทางกฎหมายนันยั
้ งไม่มี
การตัดสินเป็ นที่สดุ

(ซ)

้
อบางส่วนที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการชัว่ คราว
(1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
หรื อถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง หรื อ (2) มีคําสัง่ หรื อมติให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลง
สภาพเลิกกิจการ หรื อ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศเป็ นการทัว่ ไปว่าจะเลิกกิจการ หรื อ (4) ผู้ออก
หุ้ น กู้ แปลงสภาพเข้ าสู่ก ระบวนการชํ า ระบัญ ชี เ ว้ นแต่ ก ารเลิ ก กิ จ การที่ ก ล่ า วมาในข้ อนี เ้ ป็ นผล
เนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อการควบรวมบริ ษัท ซึ่ง
ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ ารับเอาหนี ้สิน
หรื อข้ อผูกพันทังหมดของผู
้
้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพโดยชัดเจน และการเลิก
กิจการเนื่องจากเหตุดงั กล่าวนันผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ใช้ ดลุ ยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้ อมูล
้ วเห็นว่าน่าจะไม่ทําให้ โอกาสที่จะได้ รับชําระหนีต้ ามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนันแล้
ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียไปหรื อด้ อยลงกว่าเดิม

(ฌ)

หนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อการกระทําตามภาระหน้ าที่ที่เป็ นสาระสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อที่มีอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดสิทธินี ้ ไม่มี
ผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ทางการเงินของตนหรื อผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพระงับหรื อหยุดพักการชําระหนี ้ของตนเป็ นการทัว่ ไปไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่ว่า
เป็ นหนี ้ประเภทใด ๆ หรื อมีการเริ่ มเจรจา หรื อเข้ าทําสัญญาใด ๆ กับเจ้ าหนี ้รายใดรายหนึ่งหรื อหลาย
รายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะเป็ นการผ่อนผันการชําระหนี ้
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง รวมถึงการเลื่อนหรื อ เปลี่ยนแปลงกํ าหนดเวลาชํ าระหนี ้ หรื อ มีก าร
ปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี ้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทังหมดของตน
้
(หรื อหนี ้ในบางส่วนซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
แปลงสภาพอาจไม่สามารถชําระได้ เมื่อหนี ้นันถึ
้ งกําหนดชําระ) หรื อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอหรื อทํา
ความตกลง หรื อทําขึน้ ซึ่งการโอนสิทธิ โดยทั่วไป หรื อการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ ของเจ้ าหนี ท้ ี่
เกี่ยวข้ องกับหนี ้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
10.2

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้ ดลุ พินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ ายเดียวโดย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องพิจารณาโดยไม่ชกั ช้ าเพื่อดําเนินการเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนี ้
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อดําเนินการฟ้องร้ องเอากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วันนับแต่ตนได้ ร้ ู ถึงเหตุผิดนัดนัน้ เพื่อขอมติในการดําเนินการ
เรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อดําเนินการฟ้องร้ องเอากับผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ
หากเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องดําเนินการเรี ยกร้ องค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพทังปวงด้
้
วยภายใน90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั ที่อาจใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องเช่นนันได้
้

10.3

โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อ 10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้ อ 10.1 และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่
หาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องใช้ เวลาในการพิจารณาไม่
เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่ร้ ูถงึ เหตุผิดนัด) หรื อ

(ข)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือ จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรื อ
หลายรายที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมด
้
หรื อ

(ค)

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ

(ง)

เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1(ฉ) ข้ อ 10.1 (ซ) (2) (3) หรื อ (4) หรื อข้ อ 10.1 (ฌ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทันทีเพื่อเรี ยกร้ องให้ ชําระเงินต้ น
พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้ หมดที่คํานวณจนถึงขณะนัน้ ซึ่งถือเป็ นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทันที โดยให้ ระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ การที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่
ชําระเงินไม่วา่ จํานวนใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์
ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น
ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนัน้ เกิดขึน้ กับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทังหมด
้
10.4

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ10.2 หรื อข้ อ 10.3แล้ ว
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องดําเนินการทุกประการที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลง
สภาพชํ าระหนี ท้ ี่ค้างชํ าระอยู่ตามหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้ หมดโดยเร็ วที่สุดเท่าที่ จะสามารถกระทําได้ ซึ่ง
รวมถึงการฟ้องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากสามารถกระทําได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
และจําเป็ นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับการชําระหนี ้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้ องบังคับชําระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชําระแก่ตนเองจากผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อพ้ น14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ มี
หนัง สื อ แจ้ ง ไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ10.3แล้ ว และผู้แทนผู้ถื อหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิ ได้ เริ่ ม

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องร้ องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ชําระหนีท้ ี่ค้างชําระและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยัง
ไม่ได้ รับชําระหนี ้ที่ค้างชําระแก่ตน
10.5

ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ ว การจัดสรรเงินที่ได้ รับชําระ
หนี ้
มานันให้
้ เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี ้
(ก)

ลํ า ดับ ที่ ห นึ่ ง ชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยและภาระหนี ท้ ัง้ หมดที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพทดรองจ่ า ยไปเพื่ อ
ดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายเพื่อ
การบังคับชําระหนี ้ภายใต้
หุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข)

ลําดับที่ สอง ชํ าระดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่คงค้ างและยังไม่ได้ ชําระภายใต้ ห้ ุนกู้แปลงสภาพตามที่
คํานวณจนถึงวันที่มีการชําระ

(ค)

ลําดับที่สาม ชําระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพ และ

(ง)

ลําดับที่สี่ จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ ชําระคืนแก่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชกั ช้ า

11.

การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1

สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่[(ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน)] เป็ นหุ้นสามัญ
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลง
้ ้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
สภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
แปลงสภาพต้ องแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพสําหรับ
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพแต่ละครัง้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดในข้ อ (ง)นี ้
วันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
วันที่ 21 ธันวาคม 2566หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
(วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย)
วันอื่นใดที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ ตกลงกัน

ระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566
(เฉพาะวันทําการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า)วันก่อนวันใช้ สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567
(เฉพาะวันทําการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
ระยะเวลาอื่นใดที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติไทยสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วน) เป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามข้ อกําหนดสิทธินี ้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่มีสญ
ั ชาติไทย ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนันเป็
้ นหุ้นสามัญของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ วต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ั ชาติไทย ในกรณีที่การแปลงสภาพจําเป็ นการขัดต่อข้ อบังคับหรื อ
เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
กฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสวงนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนันเป็
้ นหุ้นสามัญ
ั ชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ มีสญ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้แปลงสภาพนันให้
้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันใช้
สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็ นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนันได้
้ รับการไถ่ถอนแล้ ว
11.2

การแสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง) ที่มี
ความประสงค์
จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ(ที่มี
สาระสําคัญตามแบบและเนื ้อหา ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย3 และ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ แล้ วแต่กรณี) โดยมี
ข้ อความครบถ้ วนสมบูรณ์ลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ(พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิ ในกรณีห้ นุ กู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจํานง
ใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพณ สถานที่
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.4ภายในเวลาทําการและระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิ แปลงสภาพสําหรับวันแปลง
สภาพแต่ละครั ง้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรื อตัวแทนผู้ได้ รับมอบอํานาจโดยชอบ)
จะต้ องนําแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องมายื่นด้ วยตนเองเท่านัน้ และไม่อาจ
ยื่นใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์
ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่ อ าจยื่ น หรื อ ส่ ง แบบแสดงความจํ า นงใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพในวั น และเวลาอื่ น ใด
นอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ และไม่อาจใช้ สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ ามแปลงสภาพ
(Closed Period)
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ(ถ้ ามี)

11.3

ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ
11.3.1 ราคาแปลงสภาพ
ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนดราคาไว้ เท่ากับ 0.20
บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลง
สภาพและตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ 12
11.3.2 อัตราแปลงสภาพ
เมื่อมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึ่ง)หน่วย จะสามารถ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ในอัตราแปลงสภาพซึง่ เท่ากับมูลค่าที่ตรา
ไว้ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรื อมูลค่าเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้แต่ละหน่วยในกรณีผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ9.5)
หารด้ วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ที่เกี่ยวข้ อง (หรื อวันอื่นใดตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้)(ตัวอย่างเช่น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
คือ 1,000 หารด้ วย 0.20 ได้ อตั ราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจํานวน 5,000 (ห้ าพัน) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง)
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ)

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 12
หรื อ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 9.5 จึงทําให้ มลู ค่าเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้ อย
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ และปรากฏว่ามีเศษของจํานวนหุ้นสามัญเป็ นจุดทศนิยมจากการคํานวณจํานวนหุ้น
สามัญทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับจากใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลง
สภาพที่ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ให้ ตดั เศษทศนิยมของหุ้นทิ ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเป็ นเงินสด
แทนเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคํานวณจาก (1) จํานวนเศษของหุ้น
คูณด้ วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลง
สภาพที่เกี่ยวข้ อง (อย่างช้ าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นบั จากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ภายใน
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้ วแต่กรณี)
11.4

สถานที่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงใช้ สิทธิ แปลง
สภาพได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทร 02-275-9798 ต่อ 401
เบอร์ แฟกซ์ 02-275-9798
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้ านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

11.5

การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่และการดําเนินการ
หลังจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้ สิทธิแปลงสภาพผู้
ออกหุ้นกู้จะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้ อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดง
ความจํานง
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพดังนี ้

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. จัดทําใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ที่เกี่ยวข้ องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรื อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่
ใบหุ้นสามัญข้ างต้ น สูญหายหรื อเสียหายหลังจากที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ จัดส่งใบหุ้นสามัญ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้ วแต่กรณี)
ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ มารับใบหุ้นสามัญไปด้ วย
ตนเองก็ได้ ) หรื อ
2. ดําเนินการฝากหรื อดําเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้ กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง
(ข)

ในกรณีห้ นุ กู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรื อจะจัดการให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดทําใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพในแต่ละครัง้ (ถ้ ามี) เพื่อ
ส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้ าวัน) นับแต่วนั ใช้ สิทธิแปลง
สภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน
ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ ใช้
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่ องจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิ แปลงสภาพดังกล่าวนัน้ จะไม่ได้ รับ
ทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพ จะได้ รับการ
ไถ่ถอนในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ภายใน 14 (สิบสี่วนั ) นับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพในแต่ละ
ครัง้
1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และ
2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ
ของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นัน้
(ง)

11.6

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรั พ ย์ โดยยื่ นขออนุญ าตนํ าหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่จากการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

สถานภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ยื่นแสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ ว
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ยื่นแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ วตามวิธีการและ
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขในข้ อกําหนดสิทธินี ้ จะยังคงมีสถานภาพ สิทธิ และหน้ าที่เช่นเดียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั
ไม่ได้ มีการแสดงความจํ านงใช้ สิทธิ แปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพาณิชย์ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วที่เพิ่มขึ ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิแปลงสภาพใดๆ ตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แสดงความ
จํานง ใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ วตามวิธีการและข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ โดยประสงค์
ให้ มีการแปลงสภาพในวันใช้ สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้ รับดอกเบี ้ยที่
ครบกําหนดชําระในวันครบกําหนดชําระดอกเบี ้ยวันนัน้
11.7

สถานภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
นับแต่วนั ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแล้ วที่เพิ่มขึ ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้ าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

12.

การเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้

12.2

(ก)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อันเป็ น
ผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรื อแบ่งแยกหุ้นสามัญ

(ข)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด) โดยกําหนดราคา
เสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90.00 (เก้ าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ

(ค)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้น
กู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ (Right Offering) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด) โดยกําหนดราคาหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆนันตํ
้ ่า
กว่าร้ อยละ 90.00 (เก้ าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ง)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

(จ)

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90.00 (เก้ าสิบ)ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษี เงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ฉ)

เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้ อ (ก) - (จ) ข้ างต้ นอันทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้น
กู้แปลงสภาพจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิม

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่างๆ ตามข้ อ12.1 ข้ างต้ นตามสูตรและ
วิธีการคํานวณดังต่อไปนี ้

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
12.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็ นผลมาจากการรวม
หุ้นสามัญหรื อแบ่งแยกหุ้นสามัญตามข้ อ 12.1(ก)
ก.

การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับ
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข.

ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Par 1

Price 1 = Price 0 x

Par 0

ค.

อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Par 0

Ratio 1 = Ratio 0 x

Par 1

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0

คือ

ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1

คือ

อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0

คือ

อัตราแปลงสภาพเดิม

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

12.2.2 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกําหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ
90.00 (เก้ าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ 12.1(ข)
ก.

การปรั บ ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมี ผลบัง คับ ทัน ที ตัง้ แต่ (ก) วัน แรกที่ ขึ น้
เครื่ องหมาย XR เพื่อกําหนดสิทธิในการได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีการเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรื อ (ข) วันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

ข.

ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
(A x MP)+BY

Price 1 = Price 0x
ค.

MP(A+B)

อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x

MP(A+B)

(A x MP)+BY

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยที่
Price 1

คือ

ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0

คือ

ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1

คือ

อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0

คือ

อัตราแปลงสภาพเดิม

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้น
สามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15
(สิบห้ า) วันทําการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR เพื่อกําหนดสิทธิใน
การได้ รับสิทธิ จองซือ้ หุ้นที่ออกใหม่ สําหรับกรณี การเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรื อ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด(แล้ วแต่กรณี))
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาราคาตลาดต่ อ หุ้ นสามัญ ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้
เนื่ องจากหุ้น สามัญไม่มีการซื อ้ ขายในช่วงเวลาดังกล่า ว ผู้ออกหุ้น กู้แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย
XR เพื่อกําหนดสิทธิในการได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นที่ออกใหม่กรณีเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม หรื อ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ห้ ุนออกใหม่กรณี
เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กัด
(แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขาย

BY

คือ

จํานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้ วยค่าใช้ จ่าย
(ถ้ ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญนัน้
อนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้
เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกันให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิ ต่อหุ้น
ของหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่แ ต่ใ นกรณี ที่ ก ารเสนอขายดังกล่า วไม่อ ยู่ภ ายใต้ เงื่ อ นไขที่
จะต้ องจองซื ้อด้ วยกันให้ นําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90.00 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเท่านัน้

12.2.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้น
กู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ โดยกําหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุ้นหรื อว่ากู้แปลงสภาพหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ นัน้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90.00 (เก้ าสิบ) ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้ อ 12.1(ค)

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ก.

การปรั บราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมี ผลบังคับทันที ตัง้ แต่ (ก) วันแรกที่ขึน้
เครื่ องหมาย XR หรื อ XWเพื่อกําหนดสิทธิในการได้ รับสิทธิจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สําหรับ
กรณีการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรื อ (ข) วัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

ข.

ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
(A x MP)+BY

Price 1 = Price 0 x
ค.

MP(A+B)

อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x

MP(A+B)

(A x MP)+BY

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0

คือ

ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1

คือ

อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0

คือ

อัตราแปลงสภาพเดิม

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของ
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง
15 (สิบห้ า) วันทําการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR หรื อ XWเพื่อ
กําหนดสิทธิในการได้ รับสิทธิจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้น หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นสําหรับกรณี การ
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรื อ (ข)
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
(แล้ วแต่กรณี)
ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถหาราคาตลาดต่อ หุ้น สามัญ ของผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพได้
เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ วณ (ก)วันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย
XR หรื อ XW เพื่อกําหนดสิทธิในการได้ รับสิทธิจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรณี เ สนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม หรื อ (ข) วัน ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นกรณีเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

BY

คือ

้
กด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการ
จํานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับทังหมดหั
เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นรวมกับเงินที่จะได้ รับจากการแปลงสภาพหรื อ
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้

้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามข้ อ
12.2.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
12.1(ง)
ก.

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ขึน้
เครื่ องหมาย XD เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผลเป็ นหุ้นที่ออกใหม่

ข.

ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1= Price 0 x

ค.

A
(A+B)

อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x

(A+B)
A

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0

คือ

ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1

คือ

อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0

คือ

อัตราแปลงสภาพเดิม

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย
XD เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผลเป็ นหุ้นที่ออกใหม่

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

12.2.5 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90.00(เก้ าสิบ) ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษี เงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ 12.1 (จ)

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปั นผลที่ผ้ อู อกหุ้นผู้แปลงสภาพจ่าย
ออกจริ งในแต่ล ะรอบระยะเวลาบัญ ชี หารด้ ว ยกํา ไรสุท ธิ ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของผู้อ อกหุ้น
กู้แ ปลงสภาพหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผล
ที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้ วย
ก.

การปรั บ ราคาแปลงสภาพและอั ต ราแปลงสภาพจะมี ผ ลบั ง คั บ ทัน ที ตั ง้ แต่ วั น แรกที่ ขึ น้
เครื่ องหมาย XD เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล

ข.

ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
[MP-(D-R)]

Price 1 = Price 0 x
ค.

MP

อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x

MP

[MP-(D-R)]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0

คือ

ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1

คือ

อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0

คือ

อัตราแปลงสภาพเดิม

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของ
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง
15 (สิบห้ า) วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XDเพื่อกําหนดสิทธิใน
การรับเงินปั นผล
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาราคาตลาดต่อ หุ้น สามัญ ของผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพได้
เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ จ่ายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ90.00
หารด้ วยจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

12.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้ อ 12.1(ก) - (จ) ข้ างต้ นอันทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
12.1(ฉ) ข้ างต้ นผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีดลุ พินิจในการพิจารณาหรื อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตังที
้ ่
ปรึ กษาทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขึน้ เพื่อร่ วมกันพิจารณากํ าหนดการเปลี่ยนแปลงราคา

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
แปลงสภาพและ/หรื ออัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องใช้ ดลุ พินิจดังกล่าวอย่างเป็ น
ธรรมโดยไม่ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิมทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ
12.3

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้ อ12.2.1 ถึงข้ อ12.2.6เป็ นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์
หลายเหตุการณ์ตามข้ อ 12.1 เกิดขึ ้น จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สําหรับในกรณีที่
เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้ คือ ข้ อ 12.2.1ข้ อ 12.2.2ข้ อ
12.2.3ข้ อ 12.2.4ข้ อ 12.2.5และข้ อ 12.2.6 โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของ
ราคาแปลงสภาพเป็ นทศนิยม 6(หก)ตําแหน่ง โดยให้ ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 6(หก) ขึ ้น ถ้ าตําแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) นอกนันให้
้ ปัดลง

12.4

ในกรณี ที่มีการปรับราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิ แปลงสภาพ หรื อก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแล้ วที่เพิ่มขึ ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ ให้ การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ ตอ่ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพไว้ นนั ้ และยังมิได้ รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้
แสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพด้ อยไปจากเดิม

12.5

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรื ออัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไข
ที่ได้ กําหนดไว้ ข้างต้ นพร้ อมระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณราคาแปลงสภาพและ/หรื ออัตราแปลงสภาพใหม่ วันที่ที่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.นายทะเบียนหุ้น
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน15(สิบห้ า)วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
กู้แปลงสภาพ รวมทังผู
แปลงสภาพเปลี่ ย นแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรื อ อัต ราแปลงสภาพ และผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพจะแจ้ ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรื ออัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ ข้ อมูลผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรื ออย่างช้ าภายในเวลา 9.00น. ของวันที่ราคาแปลง
สภาพ และ/หรื ออัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ

12.6

ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้ างต้ นมีผลทําให้ ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ ใช้ ราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต
ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตั ิได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตั ิได้ ให้ ใช้ มลู ค่าที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคา
แปลงสภาพนัน้

12.7

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามข้ อนี ้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจําเป็ นต้ องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นที่อนุมัติให้ ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ นัน้ อย่างเพียงพอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม
ดังกล่าว

12.8

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้ สิทธิ
แปลงสภาพหรื อก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแล้ วที่เพิ่มขึ ้นสําหรับหุ้นสามัญที่
ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ให้ การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพไว้ นนั ้ และยังมิได้ รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แสดงความจํานงใช้ สทิ ธิแปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิม

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
13.

การดําเนินการในกรณีท่ ีผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้ เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ อย่ างเพียงพอ

13.1

ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้
สิทธิแปลงสภาพแต่ละครัง้ อย่างถูกต้ องตามข้ อกําหนดสิทธิแล้ ว แต่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ
สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพนัน้ ได้ อย่างครบถ้ วน อันเป็ นผลทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่
สามารถใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ครบถ้ วนตามที่แสดงความจํานงไว้ ในวันใช้ สิทธิแปลง
สภาพนันๆให้
้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
เป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจํานงใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ

13.2

นอกจากการดําเนินการตามข้ อ 13.1 ข้ างต้ น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ในจํานวนที่คํานวณได้ จากสูตรคํานวณค่าเสียหายดังนี ้
ค่าเสียหาย
โดยที่ A
สภาพได้

คือ

=

A x (MP-CP)

จํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้ มีเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลง

MP

คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ(ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของ
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15 (สิบห้ า)
วันทําการติดต่อกันก่อนวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง)

CP

คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง

อย่างไรก็ตามผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผล
อื่นนอกจากสาเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ ตาม
ข้ อ 13.1
13.3

ในการชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 13.2ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน15 (สิบห้ า)
วันนับจากวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

13.4

การชดใช้ ค่าเสียหายในข้ อ 13นี ้ไม่เป็ นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมี
สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ ที่แสดงความจํานง
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพแล้ วแต่ไม่ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามข้ อ 13.2อีกต่อไป

14.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

14.1

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ ว ซึ่งจะต้ องไม่เกิน30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมด
้
มีคําขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 10.1 และในขณะนัน้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ยังมิได้ ส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ทําการชําระหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพค้ าง
ชําระตามข้ อ 10.3

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.1

(ค)

หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้ อ
16.3 (ข)

(ง)

หากมีเหตุการณ์สําคัญใด ๆ ซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อ
หลายราย) ซึง่ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมด(โดยมี
้
หนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธินี ้

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมด
้
สามารถเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเองได้ และต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
14.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรี ยกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและ
ผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนัน้ จะเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 2 ของข้ อกําหนดสิทธินี ้

14.3

ยกเว้ นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้
โดยใช้ วิธีการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะ
มีผลใช้ บงั คับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กําหนดไว้ สําหรับการลงมติในเรื่ อง
นัน้ ๆ ได้ ลงลายมือชื่อในมติดงั กล่าวและให้ มติที่มีขึ ้นโดยไม่ได้ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้ บงั คับ
ดังกล่าวนันผู
้ กพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ ลงนามในมติผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็ นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพจัดส่งสําเนามติดงั กล่าวให้ กบั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับมติดงั กล่าว
จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อ14.3 นี ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละ
เรื่ องนันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสารแนบท้ าย 2 ของข้ อกําหนดสิทธินี ้เพียงแต่เปลี่ยน
จากการนับคะแนนเสียงจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นการนับคะแนน
เสียงจากจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมด
้

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
14.4

ในกรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งรายให้ ถือว่ามติที่ทําเป็ นลายลักษณ์ อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวเป็ นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ

14.5

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทังที
้ ่เรี ยก
ประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและที่เรี ยกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.

อํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่บรรดาความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพฉ้ อฉล หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะ
พึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรื อแย้ งกับ
ขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้ างต้ น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการกระทําที่กระทําลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.2

นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
มีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ดําเนินการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.2 นี ้ และข้ ออื่น ๆของข้ อกําหนดสิทธิ ซึง่ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ ใช้ ดุลยพินิจของตนตามข้ อกําหนดสิทธิ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้
ดุลยพินิจได้ โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหลัก

(ข)

ทําความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ค)

(1)

การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ กํ า หนดสิท ธิ และ/หรื อ สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ หุ้น กู้แ ปลงสภาพใน
ประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อไม่
ทําให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยลง

(2)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ และ/หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็น
ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อเป็ นการ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ ถูก ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ หลัก เกณฑ์
มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กํากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทย ที่ใช้ บงั คับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณี ที่เกิดขึน้ ตามข้ อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นกรณี ผิดนัดที่
จะต้ องดําเนินการตามข้ อ 10.2 ข้ อ 10.3 และข้ อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่า
การผ่อนผันหรื อยกเว้ นดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นหลัก

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิ รวมทังหลั
้ กประกัน (ถ้ ามี) ซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องรับ
ไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธิ และ/หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแยกบัญชี เอกสาร หรื อเงิน หรื อทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ นนออกจาก
ั้
บัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ง)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเข้ าร่วมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั ง้ และเสนอความเห็นต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นกู้แ ปลงสภาพว่าควรจะ
ดําเนินการอย่างไรในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ หรื อในกรณีอื่น ๆ ที่มี
หรื ออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนยั สําคัญ

(จ)

พิจารณาจากข้ อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้ รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ กระทําการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนดสิทธิหรื อไม่ หรื อมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ ้นหรื อไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิด
นัดตามที่ตนตรวจพบหรื อได้ รับทราบมา หรื อที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้น
กู้แปลงสภาพชําระหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพ และ/หรื อ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมด
้
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ
รวมถึงจัดทํารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่ องสําคัญที่ได้ ดําเนินการไปตามอํานาจหน้ าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชกั ช้ า

(ฉ)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้ อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้แปลงสภาพได้ จดั ไว้ ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธิ ณ สํานักงานที่ระบุไว้ ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทําการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ช)

ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้
ถูกต้ องภายใน 60(หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอ
ตัวบุคคลที่จะเข้ ารับทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยไม่ชกั ช้ า

(ซ)

ดําเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดสิทธิ

15.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดยเชื่อถือ
หนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อความเห็น คําแนะนํา หรื อข้ อมูลที่
จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วยความสุจริ ต และ
ด้ วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้ จะปรากฏ
ในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริง

15.4

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ เรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพชดใช้ เพื่อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพต้ องออกใช้ ไปเนื่องจากดําเนินการตามข้ อกําหนดสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดสิทธิ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและ
ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ วย

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
16.

การแต่ งตัง้ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและการสิน้ สุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ

16.1

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเซีย พลัส จํากัดมีท่ ีตัง้ สํานักงานใหญ่ อยู่ท่ ีเลขที่175
ชัน้ 11อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมีความเป็ นอิสระ ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลง
สภาพแต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

16.2

กรณีที่จะต้ องทําการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดงั ต่อไปนี ้

16.3

(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและ/หรื อ มีผลประโยชน์ขดั แย้ งในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. กํ าหนดและการขาดคุณสมบัตินัน้ เป็ นเหตุให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. สัง่ ให้ งดเว้ นการทําหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อสัง่ พักหรื อเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อการเกิดประโยชน์ขดั แย้ งขึ ้นนันไม่
้ ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(ข)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่

(ค)

้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกําหนดของสัญญาแต่งตังผู
สภาพหรื อข้ อกํ าหนดสิทธิ และการฝ่ าฝื นนัน้ ยังคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลา 30(
สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทําการ
แก้ ไข

(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทําหน้ าที่โดยถูกต้ องตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อเกิดกรณีที่จะต้ องทําการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ
แต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ าทําหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรื อ

(ข)

ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพเข้ าทําหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้
้
่นหนังสือคัดค้ านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ อู อก
ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมดยื
หุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมดอนุ
้
มตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือ
้ ว
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ ในหนังสือแจ้ งนันแล้

ทังนี
้ ้ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็
ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธิจนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่และการส่ง
มอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดตามข้
้
อ 16.4
16.4

การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันด้
้ วย ซึง่ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตังนั
้ น้ ภายใน 30(สามสิบ)วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้ องทําการส่ง
้ โดยเร็ว
มอบทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับแต่งตังใหม่
และจะต้ องให้ ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อย่างเต็มที่เพื่อให้ การดําเนินการตาม
หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย

17.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ

17.1

ยกเว้ นกรณีตามข้ อ17.2 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ จะทําไม่ได้ ถ้าไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

17.2

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิโดยมิต้องได้ รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็ นการแก้ ไขตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 15.2(ข)(1) และ (2)

17.3

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพและสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่การแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิมีผลใช้ บงั คับ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้ รับการร้ องขอ

18.

การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชํารุดด้ วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคําขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับ
ใหม่ โดยจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด ในการนี ้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ)
วันทําการ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับคําขอให้ ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น
ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าด้ วย

19.

การติดต่ อและการบอกกล่ าว

19.1

เว้ นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้ อกําหนดสิทธินี ้การติดต่อสื่อสารและคําบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ และที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แปลงสภาพและข้ อกําหนดสิทธิ อาจจัดส่งโดยบุคคล
นําส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีสง่ ระหว่างประเทศ) หรื อทางโทรสารก็ได้ โดย
การติดต่อสื่อสารและคําบอกกล่าวนันจะมี
้ ผลต่อเมื่อ
(ก)

หากเป็ นการส่งโดยบุคคลนําส่ง เมื่อผู้รับได้ รับ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

19.2

(ข)

หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้ รับในรูปแบบที่อา่ นหรื อเข้ าใจได้

(ค)

หากเป็ นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ ถือว่าได้ สง่ ถึงผู้รับในวันส่ง

(ง)

หากเป็ นการส่ง โดยไปรษณี ย์อากาศ ให้ ถือ ว่า ได้ ส่ง ถึง ผู้รับ วัน ที่ 5 (ห้ า ) นับ จากวัน ที่ ส่งไปผู้รับ ในอี ก
ประเทศหนึง่

การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก)

คําบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ไปยังที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.1

(ข)

คําบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ สง่ โดยชอบ หากได้ สง่ ไปยังที่อยู่ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี ้ หรื อตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือ
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทําการ
บริ ษัท บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

19.3

ที่อยู่

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้รับ

คุณนลินี ประทับศร (เลขานุการบริษัท)

การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก)

คําบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ ส่งโดยชอบหากได้ ส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน (หรื อการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อในกรณีห้ นุ กู้แปลงสภาพที่ฝากไว้
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือ
ได้ วา่ เป็ นการส่งโดยชอบแล้ วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ สง่ ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพในประเทศไทย หรื อในวันที่ 5 (ห้ า) นับจากวันที่สง่ ไปยังที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ

(ข)

กรณีมิได้ ส่งคําบอกกล่าวให้ กบั หรื อมีความบกพร่ องใด ๆ ในคําบอกกล่าวหรื อเอกสารที่ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคําบอกกล่าวหรื อเอกสารใด
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่น

20.

ข้ อตกลงอื่น ๆ

20.1

หากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศ หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับ
ตามกฎหมายกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยให้ ใช้ ข้อความตาม
กฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้ อความของกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ ง
กันนัน้

20.2

การไม่ใช้ สิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ ล่าช้ า หรื อการใช้ สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ ายใด ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิทธิ หรื อทําให้
เสื่อมสิทธินนั ้ ๆ หรื อตัดสิทธิในอันที่จะใช้ สทิ ธิสว่ นอื่น ๆ ของฝ่ ายนัน้

20.3

การผ่อนผันหรื อยกเว้ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่ าฝื นข้ อกําหนด
สิทธิประการใด ๆ ไม่วา่ จะกระทําโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ กระทํา

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ามีผลเป็ นการผ่อนผันหรื อยกเว้ นนับแต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ บอกกล่าวไปยังผู้ออก
หุ้น กู้แปลงสภาพตามวิธี ก ารบอกกล่า วที่ กํา หนดไว้ ใ นข้ อ กํ า หนดสิท ธิ โดยให้ ถือ เสมื อ นว่า เหตุแ ห่ง การฝ่ าฝื น
้ ่ได้ มีการผ่อนผันหรื อยกเว้ นนันแล้
้ วขึ ้นมาบังคับเอากับผู้
ข้ อกําหนดสิทธินนั ้ ๆไม่เคยเกิดขึ ้น และจะยกเหตุในคราวนันที
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ มีการสงวนสิทธิ์ หรื อมีการกําหนดเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาสําหรับการผ่อน
ผันหรื อการยกเว้ นนัน้ ไว้ โดยชัดแจ้ งและได้ แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้ อมกับการบอกกล่าวข้ างต้ น
แล้ ว
21.

ผลใช้ บังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกําหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับเริ่มในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชําระหนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่
ถอน หรื อแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อกําหนดสิทธิครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยข้ อกําหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับ
และตีความตามกฎหมายไทย
ข้ อกําหนดสิทธินีท้ าํ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย (ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดย

นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร
กรรมการผู้มีอํานาจ

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders’ Representative
evidenced by a Name-Registered Certificate

เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ……………………………………………..
Debenture Certificate No……………………………………………..

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000285 / Company Registration No. 0107548000285 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 / Registered on 12 April 2005

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน”
“CONVERTIBLE DEBENTURES OF TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2021 DUE 2024 WITH THE ISSUER’S RIGHT OF EARLY REDEMPTION”
วันออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Issue Date

[21 ธันวาคม 2564]
[21 December 2021]

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ [21 มิถนุ ายน 2567]
Maturity Date
[21 June 2024]

อายุ [2 ปี 6 เดือน]
Term [2 years 6 months]

มูลค่าที่ตราไว้
Face Value

1,000 บาท/หน่วย
1,000 Baht/Unit

จานวนที่ออก
Issued Amount

[330,000] หน่วย
[330,000] Units

มูลค่าเงินต้นรวม [330,000,000] บาท
Total Principal Amount [330,000,000] Baht

อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ
ชาระปี ละ 4 ครัง้ /
Fixed Interest Rate of 6.25% per annum throughout the term of the Debentures
Payable quarterly
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") จะไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัง้ หมดในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในวันที่ [21 มิถุนายน 2567] เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ แปลง
สภาพ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ /
TWZ Corporation Public Company Limited (the "Issuer") will redeem all of the Convertible Debentures on the Maturity Date, which is 21 June 2024, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.
ชื่อผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / Debentureholder Registration No. [•]
วันที่ออกใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / Issue Date of the Debenture Certificate [•]

จานวนหน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / No. of Debentures
จานวนเงินต้น / Total Principal Amount [•] บาท/ Baht

[•] หน่วย/ Units

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพนีอ้ ยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ฉบับลงวันที่ [ ] และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า (“ข้อกาหนดสิทธิ”)
These Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions dated [ ] and/or any amendments as may be made thereto later (“Terms and Conditions”).
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รบั ชาระหนีข้ องผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพฉบับนีอ้ ยู่ในลาดับหลังสิทธิของเจ้าหนีม้ ีประกันรายอื่นของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนีท้ ี่ไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีประกันของผูอ้ อกหุน้ กู้
แปลงสภาพ
Every unit of the Convertible Debentures has equal legal status. The rights of the Debentureholders to all payments under this Debenture Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of
other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.
____________________________________________

กรรมการ/นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
Director/Registrar

เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ – หน้า 1

เว้นแต่จะได้ให้คาจากัดความไว้เป็ นอย่างอื่นในใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนี้ คาจากัดความที่ใช้ในใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนี้ ให้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.
สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Debentures
1. หุน้ กูแ้ ปลงสภาพนีเ้ ป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน / These Convertible Debentures are unsubordinated, unsecured and callable convertible debentures with a debenture holders’ representative
evidenced by a name-registered certificate.
1.1
นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / Registrar: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited
1.2 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ / Debenture Holders’ Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด / Asia Plus Securities Company Limited
2. การชาระดอกเบีย้ / Interest Payment
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีกาหนดชาระดอกเบีย้ ปี ละ 4 (สี่) ครัง้ ทุกวันที่ 21 มีนาคม วันที่ 21 มิถนุ ายน วันที่ 21 กันยายน และวันที่ 21 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ (“วันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ”) โดยวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ครัง้ แรกคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ครัง้ สุดท้ายคือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้แปลง
สภาพ โดยหากวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันชาระดอกเบีย้ เป็ นวันทาการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบีย้ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้ งวดสุดท้า ย / Interest on the Debentures shall be payable quarterly on 21 March, 21 June , 21 September and 21 December of each year throughout
the term of the Convertible Debentures (“Interest Payment Date”) and the first Interest Payment Date shall be 21 March 2021 and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the interest shall not accrue
on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment.
3. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures
3. 1 เว้นแต่จะได้มีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ซือ้ คืน หรือยกเลิกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว หรือผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ สุดท้ายตามข้อ 3.2 ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยการชาระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพและดอกเบีย้
งวดสุดท้าย / Unless the Convertible Debentures have been converted, redeemed, repurchased or cancelled earlier before the Maturity Date or the Debentureholders expressed the intension to exercise the right to convert their Convertible Debentures on the last exercise date pursuant to Clause 3.2, the Issuer shall redeem
the Convertible Debentures on the Maturity Date by making payments of all principal under the Convertible Debentures and the final interest payment.
3.2
ผูถ้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพที่ประสงค์รบั การไถ่ถอนหุน้ กู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุน้ กู้แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ แปลงสภาพ สามารถทาได้โดยแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ายเป็ นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ขอ้ กาหนดสิทธิ / The Debentureholders
wishing for a redemption of Convertible Debentures by conversion into ordinary shares on the Maturity Date may express their intension to exercise the conversion right on the last exercise date in writing together with relevant documents pursuant to the details, conditions and procedures set out in the Terms and Conditions.
3.3
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชาระคืนเงินต้นภายใต้หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพทั้งจานวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ได้ตงั้ แต่ครบกาหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในข้อหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะต้องชาระคืนหนีเ้ งินต้นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและดอกเบีย้ ที่คา้ งชาระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้นให้แก่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละราย / The Issuer is entitled to redeem or repay the principals under the Convertible Debentures,
whether in whole or in part and whether in a single or multiple occasions, on any day from the lapse of 6 (six) months from the Issue Date (i.e. from 21 June 2022 onwards) pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible
Debentures and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Debentureholder.
4. วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Debentures
4.1
เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นประการอื่นในข้อกาหนดสิทธิ ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะชาระดอกเบีย้ ตามข้อ 2 แต่ละงวดและชาระคืนเงินต้นตามข้อ 3 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ตอ้ งชาระเงินตามข้อกาหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็ค
ดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้ หุน้ กู้แปลง
สภาพหรือที่ผถู้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุน้ กู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินนั้น ๆ หรือ (3) วิธีการชาระเงินอื่นใดตามที่ผอู้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้ กู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็ นครั้ งคราว / Unless otherwise
specified in the Terms and Conditions, the Issuer shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Convertible Debentureholders through the Registrar by (i) issuing crossed cheques payable in the name of the Convertible Debentureholders dated on the Business
Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if send to Convertible Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Debentureholders; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Debentureholders opened
with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (iii) other payment method which the Issuer, the Debentureholders’ Representative and the Registrar
may agree from time to time.
4.2
ในการชาระเงินตามข้อกาหนดสิทธิ ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะชาระให้ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกาหนดชาระเงินตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่จาต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการเลื่อนวัน
ชาระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้ งวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนาจานวนวันทัง้ หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบีย้ ด้วย / For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Debentureholders within 5 p.m. on the relevant due date.
If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but
excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.
5. การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื่นในข้อกาหนดสิทธิ นายทะเบียนหุน้ กู้แปลงสภาพจะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละงวด วันประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในการได้รบั สิทธิในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ตามที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือวันที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว ให้นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพเป็ นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้เลื่อนไปเป็ นวันทาการถัดไป / Unless specified otherwise in the Terms and
Conditions, the Registrar will close the Register of Debentureholders for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, meeting date of the Convertible Debentureholders or such other date for determining the entitlement of the Debentureholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by
the Issuer to the Registrar and/or the Convertible Debentureholder (as the case may be) (except for the closure of the Register before the Maturity Date or the early redemption date, in which case, the Registrar will close the Register pf Debentureholders for 30 (thirty) days prior to and until such date). If the first closure date of the
Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
6. การแปลงสภาพ
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็ นหุน้ สามัญของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ให้แก่ผอู้ อกหุน้ กู้แปลง
สภาพหรือนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ในวันทาการและเวลาทาการ ภายในระยะเวลาแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพสาหรับการใช้แปลงสภาพแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ / The Convertible Debentureholders are entitled to convert their Convertible Debentures into ordinary shares of the Issuer on the relevant
Conversion Date at the then prevailing Conversion Price and the Conversion Rate as at the last date of relevant exercise period by submitting a Conversion Form (together with supporting documents) to the Issuer or the Registrar during business hours on any Business Day within the relevant Exercise Period pursuant to the details
set out in the Terms and Conditions.

เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ – หน้า 2

7.

1

ข้อกาหนดอื่น ๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
(1) ให้ผขู้ อลงทะเบียนรับโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทุกครัง้ ที่ยื่นโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้ นกูแ้ ปลงสภาพ / An applicant for the registration of a Convertible Debentures transfer must complete and deliver the Convertible Debentures transfer registration
Please read
form with respect to each transfer to the Registrar.
(2) เฉพาะผูร้ บั โอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพรายแรกจากผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ดา้ นหน้าของใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนรับรองสาเนาถูกต้อง หรือสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจรับรองสาเนาถูกต้อง
ไปพร้อมกับใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพฉบับนีด้ ว้ ย / For the first transferee of the Convertible Debentures from the Convertible Debentureholder whose name appears on the front of the Convertible Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce
which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Debenture Certificate.
(3) ในกรณีที่ผรู้ บั โอนหุน้ กู้แปลงสภาพจะทาการโอนหุน้ กู้แปลงสภาพ ผูร้ บั โอนหุน้ กู้แปลงสภาพจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุน้ กู้แปลงสภาพ ในกรณีเปลี่ยนผูล้ งลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Convertible
Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Convertible Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.
ลงลายมือชื่อผู้รบั โอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) /
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอานาจพร้อมประทับตราของนาย
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Debentureholders)
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) /
Authorized Signature of Registrar with the Registrar’s seal (if any)
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters
ลงลายมือชื่อผูโ้ อน / Signature of Transferor
ลงลายมือชื่อผูร้ บั โอน / (Signature of Transferee)

2

ลงลายมือชื่อผูโ้ อน / Signature of Transferor

ตัวบรรจง / (Block Letters)
ลงลายมือชื่อผูร้ บั โอน / (Signature of Transferee)

3

ลงลายมือชื่อผูโ้ อน / Signature of Transferor

ตัวบรรจง / (Block Letters)
ลงลายมือชื่อผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ – หน้า 3

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
1.

การเรียกประชุม

ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือจะต้องเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตำมแต่กรณี) จะต้องดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทำงไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ ำกำศ (Air Mail) (กรณีท่ีส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในต่ำงประเทศ)
ถึงผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ (ซึ่งมิได้เป็ นผูข้ อให้เรียกประชุม) และผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ไม่นอ้ ยกว่ ำ 7
(เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะต้องระบุ
วัน เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุม และผูท้ ่ีขอให้เรียกประชุม ทัง้ นี ้ นำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้แก่ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทุกรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ซ่ึ งปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ ณ เวลำ 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่เกี่ยวข้อง (กล่ำวคือ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้
แปลงสภำพ)
2.

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผูม้ ีสิทธิเข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพแต่ละครัง้ จะประกอบด้วยบุคคลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ

(ข)

ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพอำจแต่งตัง้ ให้ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพรำยอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบที่นำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพกำหนดซึ่ง
ขอรับได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ

(ค)

ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ที่ ป รึ ก ษำกฎหมำย หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ท่ี ป ระชุ ม จะพิ จ ำรณำ
ซึ่งได้รบั กำรร้องขอจำกผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และ/หรือผูแ้ ทนผู้ ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อทำกำร
ชีแ้ จงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธำนในที่ประชุมอนุญำตให้เข้ำร่วมประชุมในฐำนะผูส้ งั เกตกำรณ์

3.

องค์ประชุม

3.1

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้
ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตัง้ แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ ไป ซึ่งถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่กี ำรประชุมผูถ้ ือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่ีเลื่อนมำจำกกำรประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เนื่องจำกไม่ครบองค์
ประชุมตำมข้อ 3.1 นี ้ องค์ประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่ีเลื่อนมำนีจ้ ะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตัง้ แต่ 2
(สอง) รำยขึน้ ไปไม่ว่ำจะถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันเท่ำใดก็ตำมเข้ำร่วมประชุม
เอกสำรแนบท้ำย 2 ของข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ - หน้ำ 1

3.2

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพตัง้ แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ ไปซึ่งถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่กี ำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
เป็ นกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่เี ลื่อนมำจำกกำรประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เนื่องจำกไม่ครบองค์ประชุมตำมข้อ 3.2 นี ้
องค์ประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่ีเลื่อนมำนีจ้ ะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตัง้ แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ ไปซึ่งถือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภำพ
ทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม

3.3

กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพตัง้ แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ ไปซึ่งถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่กี ำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพเป็ นกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่ีเลื่อนมำจำกกำรประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เนื่องจำกไม่ครบองค์ประชุม ตำมข้อ
3.3 นี ้ องค์ประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่ีเลื่อนมำนีจ้ ะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตัง้ แต่ 2 (สอง) รำยขึน้
ไป ซึ่งถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลง
สภำพทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม

4.

ประธานในทีป่ ระชุม
(ก)

กรณีผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นผูเ้ รียกประชุม ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูท้ ่ไี ด้รบั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นประธำนในที่ประชุม

(ข)

กรณีผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นผูเ้ รียกประชุม หรือกรณีท่ผี อู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ น
ผูเ้ รียกประชุมแต่ประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถเป็ นประธำนในที่ประชุมได้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม หรือในกรณีท่ีผทู้ ่ีจะทำหน้ำที่เป็ นประธำนไม่มำประชุม เมื่อ
ล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพรำยหนึ่งเป็ นประธำนในที่
ประชุม

5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพไม่ว่ำครัง้ ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ยังมีผถู้ ือหุน้ กู้
แปลงสภำพเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
(ก)

ในกรณีท่ผี อู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นผูเ้ รียกประชุม ให้ประธำนในที่ประชุมเลื่อนกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพไปประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ซ่งึ ประธำนกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่
ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม ทัง้ นี ้ เว้นแต่ ผูอ้ อกหุน้ กู้
แปลงสภำพและผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตกลงกันให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกนี ้ เรื่องที่พิจำรณำและ
ลงมติในที่ประชุมครัง้ ใหม่จะต้องเป็ นเรื่องเดิมที่อำจพิจำรณำได้โดยชอบในกำรประชุมครัง้ ก่ อนเท่ำนัน้
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(ข)
(ค)

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นผู้รอ้ งขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่กำหนดไว้ใน (ก)
ข้ำงต้น
ในกรณีท่กี ำรประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนีเ้ ป็ นกำรประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจำกกำรประชุมในครัง้ ก่อนไม่ครบ
องค์ประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้ำงต้น

5.2

นำยทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ท่จี ะจัดขึน้ เนื่องจำกกำรประชุมครัง้
ก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพและผูถ้ ือหุน้ กู้ แปลงสภำพตำมรำยชื่อและที่
อยู่ซ่งึ ได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้ในครัง้ ที่ไม่ครบองค์ประชุมนัน้ ทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 (สำม) วันก่อนวันนัดประชุมครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จะต้องระบุวัน เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุม และองค์ประชุมที่ตอ้ งกำรสำหรับกำร
ประชุมครัง้ ใหม่

6.

มติของทีป่ ระชุม

6.1

กำรลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ให้ตดั สินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมวิธีท่ีประธำนในที่
ประชุมกำหนด ซึ่งผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ (หรือผูร้ บั มอบฉันทะ) แต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ ผถู้ ือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพถืออยู่ โดยให้ถือว่ำหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่
ประชุมมีคะแนนเสียงชีข้ ำด (ไม่ว่ำกรณีเป็ นกำรลงมติโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมวิธีท่ีประธำนในที่ประชุมกำหนด)
เพิ่มจำกคะแนนเสียงที่ประธำนในที่ประชุมอำจมีในฐำนะที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูร้ บั มอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีท่ี
ประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพเป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนในที่ประชุมจะไม่มีคะแนนเสียงชีข้ ำด

6.2

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะ กำร
กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเพิ่มเติม ) จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำ
สิบ) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3

มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภำพในเรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ต่ อ ไปนี ้จ ะต้อ งเป็ น มติ โ ดยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกไม่ น้อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4

(ก)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซ่งึ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข)

กำรเปลี่ยนตัวผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และกำรแต่งตัง้ บุคคลใดเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพรำยใหม่

มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในเรื่องต่ำง ๆ ต่อไปนี ้ จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ด
สิบห้ำ) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

กำรชำระหนีต้ ำมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพด้วยกำรแปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นหุน้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือบุคคลใด ๆ
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(ข)

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
กำรแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือวัน ครบกำหนดชำระเงินไม่ว่ำจำนวนใด ๆ ตำมหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ

(ค)

กำรลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบีย้ และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่คำ้ งชำระหรือที่จะต้อง
ชำระตำมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ

(ง)

กำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตรำของเงินไม่ว่ำจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตำมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ

(จ)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติ
ของที่ประชุม (ข้อ 6.)

(ฉ)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมข้อ (ก) ถึง (จ) ข้ำงต้น

6.5

ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพรำยใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ

7.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้ประธำนในที่ประชุมครัง้ นั้นลงนำม
รับรองภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันประชุมและเก็บรักษำต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษำต้นฉบับมติของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ลง
มติโดยใช้วิธีกำรลงมติเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแทนกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ รวมทัง้ จัดให้มีสำเนำเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ตรวจสอบได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในวันและเวลำทำกำรของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
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เอกสารแนบท้าย 3
แบบแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก สาหรับ 3
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
กรุณาส่งแบบแสดงความจานงฯ นี ้ ให้ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (เฉพาะวันทาการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันที่_____________________________________
ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________________________________________
อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________
ผูถ้ ือ “หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ขอ้ กาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผู้
ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (“ข้อกาหนดสิทธิ”) เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน_________________________หน่วย มูลค่า ____________ บาทต่อหน่วย โดย
มีมลู ค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือรวมจานวน_________________________ บาท [ตามใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเลขที่_________________________/ ตามที่ฝากไว้
กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บัญชี
] มีความประสงค์และขอแสดงความจานงใช้สิ ท ธิ
แปลงสภาพหุน้ กู้แปลงสภาพที่ขา้ พเจ้าถืออยู่เป็ นหุน้ สามัญของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วัน
สุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการคานวณและข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้า
ขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทาการถัดไปในกรณีที่วนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทาการ) ดังนี ้
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):
 ทัง้ หมดเต็มตามจานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ขา้ พเจ้าถือ

 บางส่วนในจานวน_____________________หน่วย

ในการนี ้ ข้าพเจ้าขอให้ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โปรดดาเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 จัดทาใบหุน้ สามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือทาง
ไปรษณียอ์ ากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ดา้ นบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
 ดาเนินการให้บริษัท___________________________ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่_____________________________นาหุน้ เข้าฝากไว้กับบริษัท
ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์ (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ า กั ด เ พื่ อ เ ข้ า บั ญ ชี ซื ้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ช่ื อ ______________________________
เลขที่_________________________ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผูถ้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพดาเนินการนาหุน้ เข้าบัญชีของบริษัทผู้อ อก
หลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
 นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า -สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนีม้ าพร้อมด้วยแล้ว
• ใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามจานวนทีป่ ระสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
• เอกสารของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ดังนี ้
o กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
o กรณีบคุ คลธรรมดาต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิ น 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลและเอกสารแสดงอานาจของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บุคคลพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลดังกล่าว และ (2) สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
แทนนิติบคุ คลดังกล่าวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้ อ้ งได้รบั การรับรองโดย Notary Public ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
ลงชื่อ_______________________________
(_______________________________)
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

เอกสารแนบท้าย 4
3
แบบแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย สาหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
กรุณาส่งแบบแสดงความจานงฯ นี ้ ให้ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567 (เฉพาะวันทาการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันที่_____________________________________
ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________________________________________
อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________
ผูถ้ ือ “หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ขอ้ กาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผู้
ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (“ข้อกาหนดสิทธิ”) เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน_________________________ หน่วย มูลค่า ____________ บาทต่อหน่วย โดย
มี มูล ค่ า หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ ถื อ รวมจ านวน_________________________ บาท [ตามใบหุ้น กู้แ ปลงสภาพเลขที่ _ ________________________
_________________________/ ตามที่ฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บัญชี
] มี
ความประสงค์และขอแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัง้ หมดเต็มตามจานวนหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพที่ขา้ พเจ้าถือเป็ นหุน้ สามัญของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดง
ความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการคานวณและข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
ในการนี ้ ข้าพเจ้าขอให้ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โปรดดาเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 จัดทาใบหุน้ สามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือทาง
ไปรษณียอ์ ากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ดา้ นบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
 ดาเนินการให้บริษัท___________________________ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่_____________________________นาหุน้ เข้าฝากไว้กับบริษัท
ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์ (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ า กั ด เ พื่ อ เ ข้ า บั ญ ชี ซื ้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ช่ื อ ______________________________
เลขที่_________________________ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผูถ้ ือหุน้ กู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลงสภาพดาเนินการนาหุน้ เข้าบัญชีของบริษัทผู้อ อก
หลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
 นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า -สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจานงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนีม้ าพร้อมด้วยแล้ว
• ใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในกรณีหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
• เอกสารของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ดังนี ้
o กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
o กรณีบคุ คลธรรมดาต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลและเอกสารแสดงอานาจของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บุคคลพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลดังกล่าว และ (2) สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
แทนนิติบคุ คลดังกล่าวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้ อ้ งได้รบั การรับรองโดย Notary Public ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
ลงชื่อ_______________________________
(_______________________________)
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

