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
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(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
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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
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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
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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
้
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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.
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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)
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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

เอกสำรแนบท้ำย 2 ของข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ - หน้ำ 2

(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

