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(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ของ บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
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(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สาํหรับ 

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่
ถอน” 

 ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบันี ้ (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) 
กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทัง้หมดท่ีใช้บงัคบักบั“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน”(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้ นของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)(“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”)ตามมติของที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564 ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัท่ี 19พฤศจิกายน2564โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
จํากดั เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ รวมทัง้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนด
ต่าง ๆ            ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ           ในสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัให้มีการเก็บ
รักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ สําเนาสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสําเนาสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ 
สํานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสญัญา
ตา่งๆ ดงักลา่วได้ในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อกาํหนดสทิธิ"  
 

หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพสําหรับ “หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” ฉบบันี ้(และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
หากมี) 

"คณะกรรมการ ก.ล.ต."  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"งวดดอกเบีย้" 
 

หมายถงึ 

(ก) สําหรับงวดดอกเบีย้งวดแรก ระยะเวลาท่ีเร่ิมตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออก 
หุ้นกู้ แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้ นกู้
แปลงสภาพของงวดดอกเบีย้งวดแรกและ 

(ข) สําหรับงวดดอกเบีย้งวดถัดไป ระยะเวลาท่ีเร่ิมตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันครบ
กําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้จนถึง (แต่
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ไม่นับรวม) วนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลงสภาพของงวดดอกเบีย้
งวดนัน้ 

“การใช้สทิธิแปลงสภาพ” 

 

การใช้สทิธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ ตามอตัราแปลงสภาพท่ีกําหนดไว้ 

ทัง้นี ้ การใช้สทิธิแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามกรณีท่ีระบไุว้ในข้อกําหนด
สทิธินี ้

"นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ"  
 

หมายถึงธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากดั (มหาชน) ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพแทน 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ”  
 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพแทน 

“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง ใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกําหนดสิทธินีต้ามแบบท่ีระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกําหนดสทิธินี ้

"ผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง" 

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน 
สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอ่ืน) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามการใช้ดลุยพินิจอนัสมควรของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งเป็น
การพิจารณาผลกระทบจากเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง หรือหลายเหตกุารณ์รวมกนั 
ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใน
การชําระหนีใ้ดๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบติั
ตามข้อกําหนดสทิธินี ้

"ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะจํานวนตามข้อ 3.4 

"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"  หมายถงึ บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

"วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"  หมายถงึ วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

"วันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้น
กู้แปลงสภาพ"  

หมายถงึ วนัท่ี 21 มิถนุายนพ.ศ.2567 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักลา่วมิใช่
วนัทําการ 

“วันครบกาํหนดชาํระ
ดอกเบีย้” 

หมายถงึวนัดงัตอ่ไปนีข้องทกุปีตลอดอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1) วนัท่ี 21 มีนาคม 
2) วนัท่ี 21 มิถนุายน 
3) วนัท่ี 21 กนัยายน และ 
4) วนัท่ี 21 ธนัวาคม 

ทัง้นี ้วนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ครัง้แรก คือ วนัท่ี21 มีนาคมพ.ศ. 2565 และวนัครบ
กําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้ายคือวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

สภาพ 

“วันทาํการ” หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชย์ โดยทัว่ไปเปิดทําการในกรุงเทพมหานครประเทศไทย  
ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบุคคลอ่ืนท่ีดําเนิน
กิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับทําหน้าท่ีแทน 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ”  

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ่งบนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้น
กู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์   
ท่ี กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศของ
สํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

"สัญญาแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ" 

 

หมายถงึ สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 
(หรือวนัท่ีใกล้เคียงกบัวนัดงักล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียน
หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพรายใหม่เพ่ือทํา
หน้าท่ีแทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี) 

“สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

 

หมายถงึ สญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
(หรือวนัท่ีใกล้เคียงกบัวนัดงักลา่ว) ระหวา่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหมเ่พ่ือทําหน้าท่ีแทน 
(ถ้ามี) 

"สาํนักงาน ก.ล.ต."  หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับชําระเงินต้นและดอกเบีย้ สทิธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแทนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

"หนีเ้งนิ"  หมายถึง  หนีใ้ด  ๆ  (ไม่ว่าจะเป็นหนีช้ัน้ ต้นหรือหนีอุ้ปกรณ์ท่ี เ กิดจากการเข้า 
คํา้ประกัน) ซึ่งเป็นหนีเ้ก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน (ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันหรืออนาคต  
ทัง้ท่ีเป็นหนีท่ี้เกิดขึน้จริงแล้วหรือเป็นหนีท่ี้ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จํากดัเฉพาะหนีท่ี้เกิดจากการออกตัว๋เงิน หุ้นกู้  พนัธบตัร 
บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ หนีภ้ายใต้สัญญากู้ ยืมเงินหรือสัญญา   
ให้สินเช่ือหรือภายใต้ธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกบัการกู้ ยืมเงิน ยกเว้น 
หนีภ้ายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธินี ้

"หุ้นกู้แปลงสภาพ"  
 

หมายถึง “หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิ
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ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” 

“เหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็น 
เหตุผิดนัด” 

หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีจะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถ
แก้ไขเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 10.1 

"เหตุผิดนัด" หมายถงึ เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 10.1 

"อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้แปลง

สภาพ" 

หมายถงึ อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1 

"อัตราดอกเบีย้ผิดนัด"  หมายถงึ อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอตัราร้อยละ 2.00 (สอง) ตอ่ปี  ทัง้นี ้
หากอัตราดอกเบีย้ผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมาย   
ท่ีเก่ียวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด
สงูสดุท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนญุาตให้เรียกเก็บได้ 

“ระยะเวลาห้ามแปลง
สภาพ” (Closed Period) 

หมายถึง วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ครัง้ ท่ี 1/2564 
(Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพ่ือ
กําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

“ราคาแปลงสภาพ” หมายถงึ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ11.3.1 

“วันใช้สทิธิแปลงสภาพ” หมายถึง วันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ   
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ11.1 

“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ” 

หมายถงึ วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายท่ีเปิดรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

“อัตราแปลงสภาพ” หมายถึง อตัราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามญั   
ท่ีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ11.3.2 

“ใบอนุญาต” ให้มีความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ6.2(ง) 

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2.1 “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2567 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน”เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิด
ระบุช่ือผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพโดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.25 (หกจดุสองห้า) ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้หุ้น
กู้แปลงสภาพ") มีอาย ุ2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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2.2 ในวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพมีจํานวนทัง้หมด[ไม่เกิน 330,000 (สามแสนสามหม่ืน)] หน่วย โดยมี
มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท คิดเป็นมลูค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 330,000,000 (สามร้อย
สามสบิล้าน)  บาท 

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและการฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะต้อง (1) ออกใบหุ้นกู้
แปลงสภาพตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย1 ของข้อกําหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายท่ีมิได้
ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจดัสรร ภายใน 15  (สิบ
ห้า) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและ (2) ดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้น
กู้ แปลงสภาพสําหรับผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีแจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการดงักล่าวไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลง
สภาพ โดยในสว่นของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนในสมดุทะเบียน            ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือออกใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ
กําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(หากได้รับการร้องขอ) 

3.2 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้น
กู้แปลงสภาพทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.3 การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ก) เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นประการอ่ืนในข้อกําหนดสทิธินีห้รือข้อบงัคบัหรือระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะ
กําหนดไว้เป็นประการอ่ืนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบส่ีวนั) ก่อนและจนถึงวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบีย้แต่ละงวด     วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอ่ืนใดเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือวตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหรือเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้าย”) 
หรือวันท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึง่ในกรณีดงักลา่ว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วนั (สามสบิวนั) ก่อนและจนถึงวนัดงักลา่ว)ทัง้นี ้การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพจะเร่ิมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียน              ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวนั
แรกของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลง
สภาพวันแรกดังกล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้เรียกว่า “วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวนัแรกไม่ตรงกบั
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วนัทําการ ให้เล่ือนไปเป็นวนัทําการถดัไป ซึง่ในกรณีดงักล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวนัชําระดอกเบีย้ วนัประชมุผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัอ่ืนใดดงักลา่วข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกวา่ 14(สบิส่ี) วนั 

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการ              
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ใน
วนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2566 และ วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องประกาศ
กําหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข 

3.4 ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ก) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพทีไ่ม่ไดฝ้ากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บคุคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดงักลา่ว อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในเวลาเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพของวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่
กรณี) เว้นแตจ่ะได้มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2
เกิดขึน้ก่อนแล้วในวนัและ ณ เวลาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้ รับ
โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพทีฝ่ากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บคุคลท่ีมีช่ือในทะเบียนของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่า
เป็น             ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์อยู่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอ่ืนใด
ตามท่ีกําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็น
หนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะมีการคดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.5 การขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรง
สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดงักล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบหุ้นกู้
แปลงสภาพและลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ไขจํานวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหักจํานวนหุ้นกู้ แปลง
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สภาพท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพออก สว่นจํานวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หาก
นายทะเบียนไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบช่ืุอเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนท่ีจะ
ทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือ
ดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ
โอนให้ไว้ด้วย 

4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้
ยนักับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเม่ือผู้ รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ           ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ พร้อมทัง้ใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีผู้ รับโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ลง
ลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ครบถ้วนแล้ว 

4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยนักบั
บคุคลภายนอกได้ ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว 

4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทํา ณ 
สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
และจะต้องทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่
มอบใบหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี
ยืนยนัถงึความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีนายทะเบียน
หุ้นกู้ แปลงสภาพกําหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด)วนั
ทําการหลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อม
ทัง้ใบหุ้นกู้แปลงสภาพและหลกัฐานอ่ืนๆ            ท่ีจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

สําหรับการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.3 ข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

-ไมมี่- 
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4.4 นายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ
ข้อกําหนดสทิธิฉบบันี ้หรือบทบญัญติัแหง่กฎหมายหรือคําสัง่ศาลใด ๆ 

 

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.1 สถานะและสทิธิได้รับชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหนีไ้ม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย 
และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสทิธิได้รับชําระหนีไ้ม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชําระหนีข้องเจ้าหนีส้ามญัทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตของ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนีท่ี้มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนีก่้อน โดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพมีสิทธิ            ไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพภายใต้เง่ือนไขตามข้อ 9.5 

5.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ 
มีสทิธิท่ีจะได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี ้

6. คาํรับรองการรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.1 คํารับรองและการรับประกนัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหนีท่ี้ต้องชําระภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี ้ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพขอให้คํารับรองและให้การรับประกนัตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) เป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

(2) เป็นผู้ มีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

(3) ได้รับอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ประกอบกิจการท่ีตนดําเนินการทัง้ภายในประเทศและ
ในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทําการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และก่อหนีภ้ายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(2) เข้าทําและลงนามในข้อกําหนดสิทธิ สัญญาแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ สัญญา
แต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(3) ปฏิบติัตามความผกูพนั และภาระหนีข้องตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2) 

โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับการอนญุาต การอนมุติั และความยินยอมท่ีจําเป็น และได้ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมกรรมการและ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (หาก
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จําเป็น) ของ           ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีกํากับดูแลผู้ ออก
หุ้ นกู้ แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทกุประการสําหรับการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้ว 

(ค) ภาระหนีแ้ละหน้าท่ีต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้ แปลงสภาพ ข้อกําหนดสิทธิ สญัญา
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสญัญาอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแตก่รณี)  

(1) ถกูต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผกูพนัตามกฎหมายและสามารถใช้บงัคบั
กั บ 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้  

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ  
ท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทําไว้กบับคุคลอ่ืน ยกเว้นกรณีการบงัคบัใช้สิทธิตามหุ้น
กู้ แปลงสภาพ ข้อกําหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจํากัดโดย
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่ีมี
ผลกระทบตอ่การบงัคบัใช้สทิธิของเจ้าหนีท้ัว่ไป 

(ง) ณ วนัออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ข้อกําหนดสิทธิมีสาระสําคญัสอดคล้องถูกต้องและไม่ขดัแย้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลเก่ียวกบั
หุ้นกู้แปลงสภาพรวมถงึสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

6.2 หน้าท่ีกระทําการ 

ตราบเทา่ท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืน                    
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัง่ตา่ง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพดําเนินการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงประเภท
และลกัษณะของกิจการหลกัของตนท่ีกําลงัดําเนินการอยู่ ณ วนัออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลมุถึงกิจการอ่ืน
นอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัท่ีสําคญัซึ่งจําเป็นต้องมีเพ่ือการประกอบกิจการหลกั
ของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียน
ทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าจะทําให้สามารถประกอบ
กิจการตอ่ไปได้อยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ดี ความในข้อนีไ้ม่ตดัสิทธิผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะยกเลิกการ
ใช้งานหรือการบํารุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จดัให้ได้มาและดํารงรักษาไว้ซึง่ใบอนญุาต หนงัสือรับรอง การอนญุาต 
การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนีร้วมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ท่ีจําเป็นในการประกอบ
กิจการหลกัของตน และ (2) ดําเนินการตามข้อกําหนดและเง่ือนไขประกอบใบอนญุาตและดําเนินการ
ตา่ง ๆ เพ่ือให้ใบอนญุาตยงัคงมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอํานวยความสะดวก
ให้แก่            ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการเข้าตรวจสมดุทะเบียน ขอคดั
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกับการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพและ/หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องจัดทําและ/หรือจัดให้มีการทําบญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ และเก็บรักษาไว้ซึง่บญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสมและถกูต้องตามหลกัการทางบญัชี 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ตาม
วิธีการ           ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ยกเว้น
ต้นฉบบัข้อกําหนดสทิธิตามข้อ (1) ข้างลา่งนี ้ซึง่ต้องจดัสง่เป็นต้นฉบบัให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) 
ไปยงัท่ีอยูท่ี่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับแจ้งลว่งหน้าภายในกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้หากผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพใช้วิธีการจดัส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้รับเอกสารดงักลา่วเม่ือได้รับการยืนยนัการสง่จากไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเอกสารท่ีได้รับจาก
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ต้นฉบบัข้อกําหนดสิทธิ โดยส่งภายในวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพเว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกําหนด
สทิธิแก้ไขเพิ่มเติมให้สง่ภายในวนัท่ีข้อกําหนดสทิธิฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บงัคบั 

(2) สําเนางบการเงินประจําปีล่าสดุท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทนัทีท่ีจะทําได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. และในกรณีท่ีงบการเงินประจําปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นําส่งงบ
การเงินประจําปีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบ
ห้า) วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองด้วย 

(3) สําเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีผู้ สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้
ทันทีท่ีจะทําได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้จดัส่งให้แก่
สํานกังาน ก.ล.ต. 

(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีท่ีส่งให้สํานกังาน ก.ล.ต. โดยสง่ให้ภายในวนัเดียวกนักบัท่ีส่ง
ให้สํานกังาน ก.ล.ต. 

(5) สําเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพส่งให้ผู้ ถือหุ้ นของตน 
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
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สภาพอยา่งมีนยัสําคญัโดยสง่ให้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีสง่เอกสาร รายงาน หรือข้อมลูนัน้ให้
หน่วยงานหรือบคุคลดงักลา่ว 

(6) หนงัสือแจ้งยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพคืนจาก
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพคืนจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

(7) รายงานผลการคํานวณอตัราสว่นของหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.3 (ก) 
โดยจะส่งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีส่งงบการเงิน
ดงักล่าวให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดงักล่าว
จะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ พร้อมทัง้แหลง่ท่ีมาของตวัเลขและเอกสารอ้างอิง
ประกอบรายงาน 

ทัง้นี  ้รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพมีการจัดทํางบการเงินรวม ก็ให้นําส่ง
สําเนางบการเงินรวมด้วย 

เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้รายงานข้อมลูใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่มีการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณชน
เป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมลูนัน้ให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพแล้ว ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

ในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจดัสง่ให้มี
ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลมุเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีข้อมลูอ่ืนใดท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เห็นว่า             มีความจําเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจดัส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของ            ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือพร้อมทัง้แจ้งเหตผุลในการขอข้อมลูหรือการชีแ้จงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้องสง่ข้อมลูหรือชีแ้จงตามท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดําเนินการใด ๆ เพ่ือเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจําหน่ายจ่ายโอน
หุ้นหรือทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นใหญ่ของตนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการควบรวมกิจการ เว้นแต ่

(1) เป็นการควบรวม แยก หรือจําหน่ายจ่ายโอนท่ีเข้าเง่ือนไขดงัต่อไปนีท้กุประการ (1) ไม่มีเหตผิุด
นดั            ใดเกิดขึน้และดํารงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยงัคงมีสถานะเป็นนิติบคุคลเดิม
ซึ่งคงดํารงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเน่ืองจากการควบรวม
กิจการ โดยนิติบคุคลอ่ืนนัน้        รับโอนไปทัง้สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้
หุ้นกู้ แปลงสภาพ และ (3) การดําเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้กับผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทราบก่อนดําเนินการใด ๆ  หรือ 

(2) เป็นการขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดําเนินการอันเน่ืองมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทําดังกล่าวไม่มี
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ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนีต้ามหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุน             ในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน หรือ (ง) ได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระ หรือปลดเปลือ้งภาระภาษีอากรทัง้หมดท่ีตนถกูเรียกเก็บหรือท่ีมีการเรียก
เก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีมลูค่าเพิ่ม) หรือมลูหนีอ่ื้นใด
อนัมีบริุมสิทธิตามกฎหมายอย่างถกูต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องชําระ 
เว้นแต ่         ในกรณีท่ีหนีภ้าษีอากรหรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วกําลงัอยูใ่นระหวา่งการโต้แย้งโดยสจุริต 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่หนงัสือลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการ หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ) ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30(สามสิบ) วนั นบัแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือรับรองวา่ 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาและ
การปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิแล้ว และ 

(2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนภายใต้ข้อกําหนดสิทธิอย่างถกูต้องครบถ้วน 
และนบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัออกหนงัสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบบัล่าสดุก่อน
หน้านี ้ไม่ได้เกิดเหตผิุดนดั หรือเหตกุารณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตผิุดนดัหรือการท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพมิได้ปฏิบติั ให้เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนญุาโตตลุาการท่ีผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจําเลยหรือผู้ถกูกล่าวหาท่ีมีจํานวนเงินรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 
(ส่ีร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจํานวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีท่ีได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในแบบ
แสดงรายการการเสนอขายตราสารหนีห้รือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้า
มี) หรือในกรณีท่ีปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ดังกล่าว พร้อมทัง้ระบุสถานะของเหตุท่ี
เกิดขึน้นัน้ในหนงัสือรับรองด้วย 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนงัสือลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการ 
หรือผู้ รับมอบอํานาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยโดยไม่ชกัช้าใน
กรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความเสียหายท่ีอาจเป็นเหตใุห้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ถกูต้องครบถ้วนหรือไมส่ามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิได้ 

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึน้กบัทรัพย์สินท่ีเป็นสาระสําคญัในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั 
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(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนงัสือรับรองของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถในการชําระหนี ้
ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสทิธิ  

(4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยดุพกัชําระหนีเ้ป็นการทัว่ไปหรือมีการเร่ิมเจรจากบัเจ้าหนีร้ายใดราย
หนึ่งหรือหลายรายรวมกนัของตนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีอ้นัมีลกัษณะเป็น
การผ่อนผนัการปฏิบติัการชําระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีจํานวนมลูหนีร้วมกนัเกิน
กวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจํานวนเทียบเทา่ 

(5) ในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดนดั หรือเหตกุารณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตผิุดนดั ทัง้นีผู้้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้องแจ้งถึงการกระทําใด ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดําเนินการหรือเสนอท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วมาพร้อมกนัด้วย 

(6) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถกูดําเนินคดีเป็นจําเลยในศาลหรือถกูกลา่วหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณี
พิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวิ นิจฉัยโดยเป็นคดี ท่ี มีทุนทรัพย์รวมกันไม่ ต่ํากว่า 
400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน)บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจํานวนเทียบเทา่ 

(ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่นําเงินไปใช้เพ่ือการใดอนัแตกต่างจากวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีระบุไว้ใน
หนังสือแจ้งมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบบัลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2564 (“หนังสือแจ้งมต”ิ) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินภายหลงัซึง่
มีลกัษณะแตกต่างไปจากหนงัสือแจ้งมติดงักลา่ว การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) กรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผ่าน
website ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงท่ีไมมี่นยัสําคญั ได้แก่ 

(1.1) การเกล่ียวงเงินหรือคา่ใช้จ่ายระหวา่งรายการท่ีมีการเปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

(1.2) การเปล่ียนแปลงกําหนดระยะเวลาการใช้เงินท่ีมีการเปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

(1.3) การใช้เงินในเร่ืองท่ีไมไ่ด้เปิดเผยไว้ในหนงัสือแจ้งมติดงักลา่วซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีเปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วน
มูลค่าการใช้เงินท่ีเปล่ียนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30(สามสิบ) ของ
จํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นัน้ 

(1.3.2) กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตามข้อ (1.3.1) มลูค่าการใช้เงินท่ีเปล่ียนแปลงไปต้อง
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพในครัง้นัน้ 

(2) กรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรือจดัให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพส่งรายช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมลูท่ี
ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้
ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ทัง้นี  ้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพนีจ้ะต้องเป็นข้อมูลท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือสิน้เวลาทําการในวนัทําการท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ เว้นแต่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ หรือ          ตกลงยอมรับข้อมลูท่ีปรากฏ ณ จดุเวลาอ่ืนซึง่นานกวา่นัน้ 

 

(ฑ) หากมีกรณีท่ีจะต้องเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชกัช้าแต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่มีเหตใุห้ต้องมีการ
แตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และจะดําเนินการให้ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุ
รายถึงการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้ช่ือและท่ีอยู่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพรายใหม ่(แล้วแตก่รณี) ด้วย 

6.3 หน้าท่ีงดเว้นกระทําการ 

ตราบเทา่ท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดํารงไว้ซึง่อตัราสว่น"หนีส้ินสทุธิ" ต่อ "สว่นของผู้ ถือหุ้น" (Net Debt to Equity 
Ratio) ตามงบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราสว่นไม่เกิน  3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า 
ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแตล่ะปีตลอดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณอตัราสว่นดงักลา่ว
ข้างต้น 

"หนีส้ินสุทธิ" หมายถึงหนีส้ินรวมตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่
ไม่รวมถึงหนีใ้นทางการค้าปกติ(Trade Payable Debts) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทนุชัว่คราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จํานวนรวมของสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมประจําปีของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ  

"งบการเงินรวมประจําปี"หมายถึง งบการเงินรวมประจําปีของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ท่ีได้จดัส่งให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ในแตล่ะปี 
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(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชําระเงินต้นและ/
หรือดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว หรือมีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตผิุด
นดัเกิดขึน้ 

7. ดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.1 การชําระและการคํานวณดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลง
สภาพ           ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชําระปีละ 4 ครัง้ทกุ ๆ 3 เดือนในวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้แต่ละงวด
ของทกุปีนบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ในการคํานวณดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ จะทําการคํานวณบนจํานวนเงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้แปลง
สภาพโดยการนํา (ก) ผลคณูของจํานวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
รายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบีย้นัน้กับอัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จํานวนวันของงวด
ดอกเบีย้นัน้หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า)ทัง้นี ้โดยปัดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบีย้สําหรับดอกเบีย้หุ้นกู้แต่
ละหน่วยท่ีคํานวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งท่ี 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (ห้า) 
ให้ทําการปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี6 (หก) ขึน้หนึ่งเลข และปัดเศษทิง้ถ้าตําแหน่งท่ี 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))นํา
ผลลพัธ์ท่ีได้คณูด้วยจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วถืออยู ่
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ      ท่ีเก่ียวข้องโดยปัดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบีย้ท่ีคํานวณได้เป็น
ทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งท่ี 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั5 (ห้า) ให้ทําการปัดทศนิยม
ตําแหน่งท่ี2(สอง) ขึน้หนึง่เลข และปัดเศษทิง้ถ้าตําแหน่งท่ี3 (สาม) มีคา่น้อยกวา่ 5 (ห้า)) 

7.2 อตัราดอกเบีย้ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราดอกเบีย้คงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.25 (หกจดุสองห้า) 
ตอ่ปี 

7.3 ดอกเบีย้ผิดนดั 

ถ้าผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพผิดนัดไม่ชําระเงินต้นท่ีถึงกําหนดชําระสําหรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพในวันครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัท่ีถงึกําหนดชําระอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัชําระหนี ้ดอกเบีย้สําหรับจํานวนเงินต้น
ท่ีค้างชําระ (ไมว่า่ก่อนหรือหลงัจากมีคําสัง่ศาล) นบัจากวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัท่ีถึงกําหนด
ชําระอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัชําระหนีจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชําระเงินต้นท่ีค้างชําระ
ครบถ้วนนัน้            ให้คิดในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั ไม่ว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ดําเนินการเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วหรือไมก็่ตาม 

8. วธีิการ เวลา และสถานที่สาํหรับการชาํระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.1 การชําระเงินต้น 

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในข้อกําหนดสิทธินี ้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะชําระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ แปลง
สภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ท่ีได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย  
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8.1.1 กรณีทัว่ไป  ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
ราย ซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีเก่ียวข้องผา่นทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพ          ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพจะสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึง            ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระ
เงินหรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขา
ในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ (3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็น
ครัง้คราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพ่ือรับชําระเงิน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่จําต้อง
ชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

8.1.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ             
จะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละรายตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพท่ีได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
จดัสง่เช็คดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ี
มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ
หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ (3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็น
ครัง้คราว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหต ุ         อนัควร
สงสยั ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่ชําระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบรับเพ่ือใช้แทน            
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดงักล่าวศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําส่ง
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพจะออกหนงัสือให้ไว้เป็นหลกัฐาน 
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8.2 การชําระดอกเบีย้ หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถ้ามี) 

8.2.1 กรณีทัว่ไปผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพณ วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออก
เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีต้องชําระเงินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่เช็คดงักล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใน
ต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) 
วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียด         ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14(สิบส่ี) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือ (3) วิธีการชําระเงิน
อ่ืนใดตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกนัเป็นครัง้คราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพ่ือรับชําระ
เงิน เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียก
ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดงักล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ            
ไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

8.2.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะชําระดอกเบีย้หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องผา่นทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพลงวันท่ีตรงกับวันทําการท่ีต้องชําระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพจะจดัสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ี
ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีอยู่ท่ีได้รับแจ้งจากศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินนัน้ๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
จําต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน 

8.3 ในการชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. 
ของวนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็น
เงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจํานวนอ่ืนใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนัชําระเงินไป
เป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการเล่ือนวนัชําระเงินตามข้อ 8.3 
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นี ้เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนําจํานวนวันทัง้หมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบ
กําหนดชําระดอกเบีย้ท่ีเล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบีย้ด้วย 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3หรือ 9.5ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน
หรือแปลงสภาพทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
และดอกเบีย้สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสดุท้าย 

9.2 ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ          ท่ีตนถืออยู่เป็นหุ้นสามญั สามารถกระทําได้โดยการแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพครัง้สดุท้าย เป็นหนงัสือ(โดยมีสาระสําคญัตามแบบและเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้าย4ของข้อกําหนด
สทิธิ) ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์และลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอ่ืนทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องตาม
รายละเอียด เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ (ง) 

9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหลง่อ่ืนๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และในราคาใด 
ๆ        ก็ได้ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทําคําเสนอซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้องประกาศซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเป็นการทัว่ไป และจะต้องทําการซือ้คืนหุ้นกู้
แปลงสภาพจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัตามสดัสว่น
ท่ีเสนอขาย 

 

เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทําการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทําให้หนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วระงบั
ลงเน่ืองจากหนีเ้กล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพทราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีซือ้มาดงักลา่ว รวมทัง้แจ้งเร่ืองการซือ้คืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองท่ี
มีการซือ้ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามประกาศและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

9.4 ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จํานวนหรือบางสว่น (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นีใ้นวนัใด ๆ ก็ได้ตัง้แต่ครบกําหนด 6 
(หก) เดือนนบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพกล่าวคือ ตัง้แต่วนัท่ี 21มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป(โดยไม่จําเป็นต้อง
ตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบีย้ใด ๆ)(ต่อไปนีเ้รียกว่า “สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กาํหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดทัง้จํานวน ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะชําระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทัง้จํานวนสําหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละหน่วย และ
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ดอกเบีย้ค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทัง้นี ้
ตามวิธีการชําระเงินท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธินี ้

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบกําหนดบางส่วน เงินต้นท่ีผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชําระคืนบางส่วนในแต่ละครัง้จะต้องมีจํานวนรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5.00 (ห้า) ของมลูคา่เงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชําระคืน
เงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทําโดยชําระเงินต้น
สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะหน่วยในอตัราท่ีเท่ากนัคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบีย้ค้าง
ชําระจนถงึ (แตไ่มร่วม) วนัท่ีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางสว่นนัน้ 

(ค) หากวนัท่ีจะมีการชําระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว
ไม่ตรงกบัวนัทําการให้เล่ือนวนัท่ีจะมีการชําระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไปเป็นวนั
ทําการถัดไป และให้คํานวณดอกเบีย้ตามเง่ือนไขการเล่ือนวันชําระเงินไปเป็นวันทําการถัดไปตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 8.3 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
(สามสิบ)วันหรือระยะเวลาท่ีนานกว่านัน้ตามข้อกําหนดของนายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพถึงความ
ประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด พร้อมทัง้
รายละเอียด            ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากดัเฉพาะ วนัท่ีประสงค์ใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้
แปลงสภาพก่อนครบกําหนด จํานวนท่ีจะชําระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนด บางสว่น) เพ่ือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการดงันี ้

 

(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามรายละเอียดและ
วิธีการ          ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือ
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ แปลง
สภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจดัสง่หนงัสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
รายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้ แปลงสภาพก่อนกําหนดและ
รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิดงักลา่วโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทราบลว่งหน้า               ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ)วนัก่อนหน้า
วันท่ีผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพประสงค์        จะใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้ นกู้ แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนดนัน้ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชําระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบีย้ท่ีค้างชําระจนถึง (แต่ไม่
รวม)  วนัไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ทัง้หมดพร้อมกนัให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายตามท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือท่ีได้รับแจ้งจากศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ตามสดัสว่นและโดยเทา่เทียมกนั 
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(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สําหรับการใช้สิทธิ
ชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไม่ว่าในกรณีชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด
ทัง้จํานวนหรือบางสว่นก็ตาม 

(ช) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งตอ่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิ
ชําระคืนหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดตามท่ีระบไุว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิชําระคืนหนีหุ้้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนดทัง้จํานวนหรือบางสว่น 

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจํานวนอ่ืนใดในวันครบ
กําหนดชําระตามเง่ือนไขในข้อกําหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัหากการ
ไม่ชําระเงิน ดงักล่าวมีสาเหตมุาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดท่ีเก่ียวกบัระบบการโอนเงิน 
และ/หรือ เหตอุนัจะโทษ          ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือ เหตสุดุวิสยัหรือเหตใุด ๆ ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคมุของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสจูน์ให้เป็นท่ีพอใจแก่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้วา่ตนได้นําเงินจํานวนท่ีต้องชําระเข้าบญัชีเพ่ือชําระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้วตัง้แต่วนัครบกําหนดชําระแล้วและผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพได้รับชําระเงินจํานวนดงักลา่วครบถ้วนภายใน  5 (ห้า) วนัทําการหลงัจากวนัครบกําหนดชําระ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าท่ีตามข้อ 6.3 (ก) 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิในข้ออ่ืน ๆ นอกจากการผิดนดัไม่ชําระเงิน และเหตุ
เช่นนัน้เป็นเหตท่ีุไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเหตท่ีุสามารถแก้ไขได้แต่ยงัคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับการ
แก้ไขเป็นระยะเวลา 30(สามสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีได้มีการสง่หนงัสือแจ้งเหตผิุดเง่ือนไข พร้อมทัง้แจ้งให้
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตผิุดเง่ือนไขดงักล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ท่ีถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
(ย่ีสบิห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด 

(ง) ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพผิดนัดชําระหนีเ้งินไม่ว่าในมูลหนีใ้ด ๆ เป็นจํานวนเงินรวมกันเกินกว่า 
400,000,000         (ส่ีร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจํานวนเทียบเท่าจากการท่ี (1) ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพไมชํ่าระหนีด้งักลา่วภายในกําหนดชําระหนีเ้ดิมหรือภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหนีข้ยายให้ หรือ 
(2) หนีด้งักล่าวถกูเจ้าหนีเ้รียกให้ชําระคืนก่อนกําหนดตามสิทธิของเจ้าหนีใ้นสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
เว้นแต่ (ก) เป็นการผิดนดัชําระหนีใ้นเจ้าหนีก้ารค้าและการผิดนดัชําระหนีด้งักล่าวยงัไม่มีข้อยติุ หรือ 
(ข) เป็นการผิดนดัในมลูหนีใ้ด ๆ ท่ีไม่กระทบต่อการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ของหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
ข้อกําหนดสทิธินี ้

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ให้ชําระเงิน 
(ไม่ว่าจะเป็นเงินสกลุใด) ครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกนัแล้วเป็น
จํานวนเกินกว่า400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน)บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสจูน์ให้เป็นท่ี
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พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชําระหนีท้ัง้
จํานวนภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดไว้ในคําพิพากษาหรือคําชีข้าดนัน้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบอยา่งร้ายแรง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวัตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีการเร่ิมดําเนินการเพ่ือ
ขอฟื้นฟูกิจการของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือเพ่ือขอให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพล้มละลายภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือการดําเนินการดงักล่าวไม่ได้รับการ
ปลดเปลือ้งภายใน 90              (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดงักลา่ว 
หรือนบัแตว่นัท่ีมีการย่ืนคําฟ้องหรือคําร้องตอ่ศาลเพ่ือดําเนินการเช่นนัน้ แล้วแตก่รณี 

(ช) เม่ือปรากฏว่ามีคําสัง่ยดึหรืออายดัทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจบุนัหรือ            
ในอนาคต และไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด รวมถึงการแต่งตัง้ผู้
บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคําสั่งหรือการถูกดําเนินการทางกฎหมายนัน้มีผลบังคับเอากับ
กิจการ ทรัพย์สนิ หรือรายได้ทัง้หมดหรือบางสว่นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่การดําเนินการดงักลา่ว
อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคําสัง่ยึดหรืออายดั
หรือการดําเนินการทางกฎหมายนัน้อยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสจุริต ซึ่งในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิได้
เป็นเหตผิุดนดัท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราบเทา่ท่ีคดีหรือการดําเนินการทางกฎหมายนัน้ยงัไม่มี
การตดัสนิเป็นท่ีสดุ 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราว
หรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคําสัง่หรือมติให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพเลกิกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศเป็นการทัว่ไปวา่จะเลกิกิจการ หรือ (4) ผู้ออก
หุ้ นกู้ แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการท่ีกล่าวมาในข้อนีเ้ป็นผล
เน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการควบรวมบริษัท ซึ่ง
ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดงักล่าว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีส้ิน
หรือข้อผูกพนัทัง้หมดของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเก่ียวกับหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยชัดเจน และการเลิก
กิจการเน่ืองจากเหตดุงักลา่วนัน้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้ดลุยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมลู
ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนัน้แล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทําให้โอกาสท่ีจะได้รับชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียไปหรือด้อยลงกวา่เดิม 

(ฌ) หนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกระทําตามภาระหน้าท่ีท่ีเป็นสาระสําคญัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอนัเก่ียวกบัหุ้นกู้แปลงสภาพหรือท่ีมีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี ้ไม่มี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีทางการเงินของตนหรือผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพระงบัหรือหยดุพกัการชําระหนีข้องตนเป็นการทัว่ไปไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่า
เป็นหนีป้ระเภทใด ๆ  หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเข้าทําสญัญาใด ๆ กบัเจ้าหนีร้ายใดรายหนึ่งหรือหลาย
รายรวมกนัของตนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีอ้นัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนัการชําระหนี ้
ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ  ซึ่งรวมถึงการเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลาชําระหนี  ้หรือมีการ
ปรับเปล่ียนอย่างใด ๆ เก่ียวกบัหนีไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ทัง้หมดของตน (หรือหนีใ้นบางสว่นซึง่ผู้ออกหุ้นกู้
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แปลงสภาพอาจไมส่ามารถชําระได้เม่ือหนีน้ัน้ถึงกําหนดชําระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอหรือทํา
ความตกลง หรือทําขึน้ซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหนีท่ี้
เก่ียวข้องกบัหนีใ้ด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

10.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดนดัตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้ดลุพินิจตามท่ีเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดย
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชกัช้าเพ่ือดําเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนี ้
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดําเนินการฟ้องร้องเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันบัแต่ตนได้รู้ถึงเหตผิุดนดันัน้ เพ่ือขอมติในการดําเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดําเนินการฟ้องร้องเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

หากเกิดความเสียหายขึน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทัง้ปวงด้วยภายใน90 (เก้าสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีอาจใช้สทิธิเรียกร้องเช่นนัน้ได้ 

10.3 โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อ 10.2 เม่ือเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 และเหตผิุดนดัดงักลา่วยงัคงมีอยู ่
หาก  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่
เกิน 15 (สบิห้า) วนันบัแตรู้่ถงึเหตผิุดนดั) หรือ 

(ข) เม่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือ จากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายท่ีถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้
แปลงสภาพ          ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด หรือ 

(ค) หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

(ง) เป็นกรณีตามข้อ 10.1(ฉ) ข้อ 10.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฌ) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทันทีเพ่ือเรียกร้องให้ชําระเงินต้น
พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมดท่ีคํานวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลนั
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทนัที โดยให้ระบเุหตผิุดนดัท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้การท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนดัไม่
ชําระเงินไมว่า่จํานวนใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้งหรือมีการพิสจูน์
ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอ่ืน             ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้หมด 

10.4 เม่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ10.2 หรือข้อ 10.3แล้ว 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดําเนินการทกุประการท่ีถกูต้องตามกฎหมายเพ่ือให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพชําระหนีท่ี้ค้างชําระอยู่ตามหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมดโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ ซึ่ง
รวมถงึการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากสามารถกระทําได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย
และจําเป็นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการชําระหนี ้

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีค้างชําระแก่ตนเองจากผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเม่ือพ้น14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มี
หนังสือแจ้งไปยังผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามข้อ10.3แล้ว และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพยังมิได้เร่ิม
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ดําเนินการใด ๆ เพ่ือฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพให้ชําระหนีท่ี้ค้างชําระและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพยัง
ไมไ่ด้รับชําระหนีท่ี้ค้างชําระแก่ตน 

10.5 ในกรณีท่ีมีเหตผิุดนดัและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจดัสรรเงินท่ีได้รับชําระ
หนี ้        มานัน้ให้เป็นไปตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ลําดับท่ีหนึ่ง ชําระค่าใช้จ่ายและภาระหนีท้ัง้หมดท่ีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทดรองจ่ายไปเพ่ือ
ดําเนินการ                 เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การบงัคบัชําระหนีภ้ายใต้           หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) ลําดับท่ีสอง ชําระดอกเบีย้หุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีคงค้างและยังไม่ได้ชําระภายใต้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามท่ี
คํานวณจนถงึวนัท่ีมีการชําระ 

(ค) ลําดบัท่ีสาม ชําระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(ง) ลําดบัท่ีส่ี จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชําระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไมช่กัช้า 

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

11.1 สทิธิการแปลงสภาพ วนัใช้สทิธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ 
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนถืออยู่[(ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน)] เป็นหุ้นสามญั
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอตัราแปลง
สภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้โดยผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพต้องแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพสําหรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพแตล่ะครัง้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ (ง)นี ้

วันใช้สทิธิแปลงสภาพ ระยะเวลาแสดงความจาํนงใช้สทิธิแปลงสภาพ 
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2566หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ี
วนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ 

ตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2566  
(เฉพาะวนัทําการระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.) 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ  
(วนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้าย) 

ไมน้่อยกวา่ 15 (สิบห้า)วนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ กลา่วคือ  
ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2567 
(เฉพาะวนัทําการระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.) 

วนัอ่ืนใดที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  
(ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)  
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกนั 

ระยะเวลาอ่ืนใดที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  
(ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)  
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกนั 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่ได้มีสญัชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนถืออยู่ (ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกําหนดสิทธินีเ้ช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีมีสญัชาติไทย ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัเง่ือนไขเพิ่มเติมว่า เม่ือมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้เป็นหุ้นสามญัของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพแล้วต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือกฎหมายท่ีใช้บังคับ
เก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทย ในกรณีท่ีการแปลงสภาพจําเป็นการขดัต่อข้อบงัคบัหรือ
กฎหมายดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสวงนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้เป็นหุ้นสามญั
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่ได้มีสญัชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

ทัง้หมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ให้แก่           ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่ได้มีสญัชาติไทยรายดงักล่าว ณ วนัใช้
สทิธิแปลงสภาพแทน และเป็นอนัถือวา่หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ได้รับการไถ่ถอนแล้ว 

11.2 การแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(ซึ่งมีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง) ท่ีมี
ความประสงค์           จะใช้สิทธิแปลงสภาพย่ืนแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพ(ท่ีมี
สาระสําคญัตามแบบและเนือ้หา ท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้าย3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี) โดยมี
ข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ(พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีประสงค์จะ
ใช้สิทธิ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานง
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพณ สถานท่ี 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 11.4ภายในเวลาทําการและระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพสําหรับวนัแปลง
สภาพแต่ละครัง้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ ได้รับมอบอํานาจโดยชอบ) 
จะต้องนําแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาย่ืนด้วยตนเองเท่านัน้ และไม่อาจ
ย่ืนใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่อาจย่ืนหรือส่งแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอ่ืนใด
นอกเหนือจาก         ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ 
(Closed Period)  

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เก่ียวกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ(ถ้ามี) 

11.3 ราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ 

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนดราคาไว้เท่ากบั 0.20 
บาท (ย่ีสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพและตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 12 

11.3.2 อตัราแปลงสภาพ 

เม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธินี ้หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึ่ง)หน่วย จะสามารถ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอตัราแปลงสภาพซึง่เท่ากบัมลูค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือมลูค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แต่ละหน่วยในกรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ9.5)
หารด้วยราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ
ท่ีเก่ียวข้อง (หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี)้(ตวัอย่างเช่น ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
คือ 1,000 หารด้วย 0.20 ได้อตัราแปลงสภาพ เท่ากบั หุ้นสามญัจํานวน 5,000 (ห้าพนั) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) 
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ) 
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11.3.3 ในกรณีท่ี (ก) ต้องมีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 12
หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทําให้มลูค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อย
กว่ามลูค่าท่ีตราไว้ และปรากฏว่ามีเศษของจํานวนหุ้นสามญัเป็นจดุทศนิยมจากการคํานวณจํานวนหุ้น
สามญัทัง้หมดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอตัราแปลง
สภาพท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ ให้ตดัเศษทศนิยมของหุ้นทิง้ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเป็นเงินสด
แทนเศษของจํานวนหุ้นดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคํานวณจาก (1) จํานวนเศษของหุ้น 
คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลง
สภาพท่ีเก่ียวข้อง (อยา่งช้าไม่เกิน 2 (สอง) สปัดาห์นบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง หรือ ภายใน
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแตก่รณี) 

11.4 สถานท่ีใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลง
สภาพได้  ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทร 02-275-9798 ตอ่ 401 
เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798 

สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  
ชัน้ 15 เลขท่ี 44  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 
ช่ือผู้ ติดตอ่ หวัหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชยั 
โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511 
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

 

11.5 การส่งมอบหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่และการดําเนินการ
หลงัจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพผู้
ออกหุ้นกู้จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถกูต้อง ตามวิธีการส่งมอบท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดง
ความจํานง          ใช้สทิธิแปลงสภาพดงันี ้
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1. จดัทําใบหุ้นสามญัท่ีออกใหมจ่ากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ        
ท่ีเก่ียวข้องและจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ (ผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสญูหายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ี
ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญ
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) 
ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามญัไปด้วย
ตนเองก็ได้) หรือ 

2. ดําเนินการฝากหรือดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องฝากหุ้นสามญัดังกล่าวไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง 

(ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจดัการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ) จดัทําใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหมท่ี่เหลือจากการใช้สทิธิแปลงสภาพในแต่ละครัง้ (ถ้ามี) เพ่ือ
ส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้าวนั) นบัแต่วนัใช้สิทธิแปลง
สภาพโดยจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน           ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้ใช้
สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนัน้จะไม่ได้รับ           ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพใบใหม่ เน่ืองจากหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ทัง้หมดท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ จะได้รับการ             ไถ่ถอนในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการดงัตอ่ไปนีภ้ายใน 14 (สิบส่ีวนั) นบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละ
ครัง้ 

1. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั             
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

2. ลงทะเบียนช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั
ของ         ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นัน้ 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ท่ีได้จากการแปลงสภาพดงักล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ โดยย่ืนขออนุญาตนําหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัอ่ืนของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

11.6 สถานภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ย่ืนแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว 

หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ย่ืนแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้วตามวิธีการและ
ข้อกําหนดและเง่ือนไขในข้อกําหนดสิทธินี ้จะยงัคงมีสถานภาพ สิทธิ และหน้าท่ีเช่นเดียวกบัหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงั
ไม่ได้มีการแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วท่ีเพิ่มขึน้สําหรับหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

 ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิแปลงสภาพใดๆ ตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความ
จํานง ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้วตามวิธีการและข้อกําหนดและเง่ือนไขตามข้อกําหนดสิทธินี ้โดยประสงค์
ให้มีการแปลงสภาพในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบีย้ท่ี
ครบกําหนดชําระในวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้วนันัน้ 

11.7 สถานภาพของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่น่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 

นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทนุชําระแล้วท่ีเพิ่มขึน้สําหรับหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่
เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทกุประการ 

12. การเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพเม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นสามญัหรือแบง่แยกหุ้นสามญั 

(ข) เม่ือผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั) โดยกําหนดราคา
เสนอขายของหุ้นท่ีออกใหม่ต่ํากว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

(ค) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้น
กู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใดๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั) โดยกําหนดราคาหุ้นท่ี
ออกเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใดๆนัน้ต่ํา
กวา่ร้อยละ 90.00 (เก้าสบิ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ง) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(จ) เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอตัราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ)ของกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนักบัข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอนัทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่างๆ ตามข้อ12.1 ข้างต้นตามสตูรและ
วิธีการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้
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12.2.1 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นสามญัหรือแบง่แยกหุ้นสามญัตามข้อ 12.1(ก) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับ          
จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x
Par 1

Par 0
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x
Par 0

Par 1
 

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
 

12.2.2 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกําหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ํากว่าร้อยละ 
90.00 (เก้าสบิ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1(ข) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่ (ก) วันแรกท่ีขึน้
เคร่ืองหมาย XR เพ่ือกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีการเสนอขาย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่บคุคล          ในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1 = Price 0x
(A x MP)+BY

MP(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x
MP(A+B)

(A x MP)+BY
 

 

 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

โดยท่ี   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้น
สามัญของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 
(สิบห้า) วนัทําการติดต่อกนัก่อน (ก) วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XR เพ่ือกําหนดสิทธิใน
การได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ สําหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ   
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วนัแรกของการเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั(แล้วแตก่รณี)) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เน่ืองจากหุ้ นสามัญไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ (ก) วนัก่อนวนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย 
XR เพ่ือกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นท่ีออกใหม่กรณีเสนอขายให้แก่   
ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นออกใหม่กรณี
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัออกใหมท่ี่เสนอขาย 

BY คือ จํานวนเงินท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัหกัด้วยค่าใช้จ่าย 
(ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามญันัน้ 

อนึ่งในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้
เง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี
จะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90.00 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพเทา่นัน้ 

 

12.2.3 เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้น
กู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใดๆ โดยกําหนดราคาหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นหรือว่ากู้ แปลงสภาพหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใดๆ  นัน้ต่ํากว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1(ค) 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่ (ก) วันแรกท่ีขึน้
เคร่ืองหมาย XR หรือ XWเพ่ือกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืน สําหรับ
กรณีการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วนั
แรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืน สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x
(A x MP)+BY

MP(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x
MP(A+B)

(A x MP)+BY
 

โดยท่ี   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 
15 (สิบห้า) วนัทําการติดต่อกนัก่อน (ก) วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XWเพ่ือ
กําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้ น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืนสําหรับกรณีการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 
หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืน สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั
(แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้วณ (ก)วนัก่อนวนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย 
XR หรือ XW เพ่ือกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภท
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืน



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืนกรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืน 

BY คือ จํานวนเงินท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทัง้หมดหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืนรวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพหรือ
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ 

 

12.2.4 เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามข้อ 
12.1(ง) 

ก. ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีขึน้
เคร่ืองหมาย XD เพ่ือกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นท่ีออกใหม ่

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 Price 1= Price 0 x 
A

(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 Ratio 1 = Ratio 0 x  
(A+B)

A
 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย 
XD เพ่ือกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นท่ีออกใหม ่

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 

12.2.5 เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90.00(เก้าสิบ) ของกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหลงัหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (จ) 

 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลที่ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพจ่าย
ออกจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ ออกหุ้ น
กู้ แปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผล
ท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกท่ีขึน้
เคร่ืองหมาย XD เพ่ือกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผล 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้ 

 Price 1 = Price 0 x
[MP-(D-R)]

MP
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 Ratio 1 = Ratio 0 x
MP

[MP-(D-R)]
 

โดยท่ี   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 
15 (สิบห้า) วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XDเพ่ือกําหนดสิทธิใน
การรับเงินปันผล 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนํากําไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ90.00
หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

 

12.2.6 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ ในลกัษณะเดียวกนักบัข้อ 12.1(ก) - (จ) ข้างต้นอนัทําให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
12.1(ฉ) ข้างต้นผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีดลุพินิจในการพิจารณาหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตัง้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพขึน้เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดการเปล่ียนแปลงราคา
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แปลงสภาพและ/หรืออตัราแปลงสภาพใหม ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้ดลุพินิจดงักลา่วอย่างเป็น
ธรรมโดยไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิมทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

12.3 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ12.2.1 ถึงข้อ12.2.6เป็นอิสระต่อกนั ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์
หลายเหตกุารณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึน้ จะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั สําหรับในกรณีท่ี
เหตกุารณ์ต่างๆ ดงักล่าวเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ 12.2.1ข้อ 12.2.2ข้อ 
12.2.3ข้อ 12.2.4ข้อ 12.2.5และข้อ 12.2.6 โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของ
ราคาแปลงสภาพเป็นทศนิยม 6(หก)ตําแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 6(หก) ขึน้ ถ้าตําแหน่งท่ี 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกวา่หรือเทา่กบั 5 (ห้า) นอกนัน้ให้ปัดลง 

12.4 ในกรณีท่ีมีการปรับราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันท่ี
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุท่ีชําระแล้วท่ีเพิ่มขึน้สําหรับหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้
สทิธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช้ตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพไว้นัน้ และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือมิให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งได้
แสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปจากเดิม 

12.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรืออตัราแปลงสภาพตามเง่ือนไข
ท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้นพร้อมระบรุายละเอียดวิธีการคํานวณราคาแปลงสภาพและ/หรืออตัราแปลงสภาพใหม่ วนัท่ีท่ี
การเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั และเหตแุหง่การเปล่ียนแปลงดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต.นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพ รวมทัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน15(สิบห้า)วนันบัแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพ และผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะแจ้ง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรืออัตราแปลงสภาพผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทนัที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00น. ของวนัท่ีราคาแปลง
สภาพ และ/หรืออตัราแปลงสภาพใหมมี่ผลบงัคบัใช้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ  

12.6 ในกรณีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทําให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ํากว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาท่ีต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัตราบเท่าท่ีกฎหมายอนญุาต
ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบติัได้ ในกรณีท่ีกฎหมายไม่อนญุาตให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบติัได้ ให้ใช้มลูค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอตัราแปลงสภาพตามราคา
แปลงสภาพนัน้ 

12.7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี ้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจําเป็นต้องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องย่ืนมติท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นท่ีอนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม
ดงักลา่ว 

12.8 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิ
แปลงสภาพหรือก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุท่ีชําระแล้วท่ีเพิ่มขึน้สําหรับหุ้นสามญัท่ี
ออกใหมเ่น่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ ให้การเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้นัน้ และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือมิให้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้แสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 
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13. การดําเนินการในกรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ 

13.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้
สิทธิแปลงสภาพแต่ละครัง้อย่างถกูต้องตามข้อกําหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนัน้ได้อย่างครบถ้วน อนัเป็นผลทําให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวไม่
สามารถใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ครบถ้วนตามท่ีแสดงความจํานงไว้ในวนัใช้สิทธิแปลง
สภาพนัน้ๆให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
เป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสดัส่วนท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจํานงใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

13.2 นอกจากการดําเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ในจํานวนท่ีคํานวณได้จากสตูรคํานวณคา่เสียหายดงันี ้

คา่เสียหาย = A x (MP-CP) 

โดยท่ี A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมส่ามารถจดัให้มีเพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลง
สภาพได้ 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ(ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 (สิบห้า) 
วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง) 

CP คือ ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตามผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆทัง้สิน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเน่ืองจากเหตผุล
อ่ืนนอกจากสาเหตท่ีุผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวได้ตาม
ข้อ 13.1 

13.3 ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 13.2ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน15 (สิบห้า) 
วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

13.4 การชดใช้ค่าเสียหายในข้อ 13นีไ้ม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงัคงมี
สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยงัคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในสว่นท่ีได้ท่ีแสดงความจํานง
ใช้สทิธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัตามท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพโดยท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิ
เรียกร้องคา่เสียหายตามข้อ 13.2อีกตอ่ไป 

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ            
แต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน30 (สามสิบ) วนั 
นบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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25 (ย่ีสิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด มีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนัน้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพ           ยงัมิได้ส่งหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทําการชําระหนีหุ้้นกู้แปลงสภาพค้าง
ชําระตามข้อ 10.3 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิในสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 17.1 

(ค) หากมีกรณีท่ีจะต้องแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีการออกหนงัสือเพ่ือขออนมุติัการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 
16.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตกุารณ์สําคญัใด ๆ ซึง่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายราย) ซึง่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ย่ีสิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด(โดยมีหนงัสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพในการปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธินี ้

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์
ท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ท่ีถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 25 (ย่ีสบิห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด สามารถเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

14.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บงัคับและ
ผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ก็ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนัน้ จะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสทิธินี ้

14.3 ยกเว้นกรณีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือเกิดเหตตุามท่ีระบไุว้ในข้อ 10.1 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้
โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมติในลกัษณะดงักลา่วจะ
มีผลใช้บงัคบัก็ต่อเม่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามท่ีกําหนดไว้สําหรับการลงมติในเร่ือง
นัน้ ๆ ได้ลงลายมือช่ือในมติดงักลา่วและให้มติท่ีมีขึน้โดยไมไ่ด้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีผลใช้บงัคบั
ดงักลา่วนัน้ผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วหรือไม่ก็ตาม 
โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพจดัสง่สําเนามติดงักลา่วให้กบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีได้รับมติดงักลา่ว
จากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของข้อ14.3 นี ้คะแนนเสียงท่ีจะต้องได้รับเพ่ือการอนมุติัในแต่ละ
เร่ืองนัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสิทธินีเ้พียงแต่เปล่ียน
จากการนบัคะแนนเสียงจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนน
เสียงจากจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

14.4 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติท่ีทําเป็นลายลกัษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้ท่ีเรียก
ประชมุโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและท่ีเรียกประชมุโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.  อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตน เว้นแตบ่รรดาความเสียหายซึง่เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพฉ้อฉล หรือปฏิบติัหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามท่ีจะ
พึงคาดหมายได้จากบุคคลท่ีประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วข้างต้น ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบ
ตอ่ความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการกระทําท่ีกระทําลงตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15.2 นี ้และข้ออ่ืน ๆของข้อกําหนดสิทธิ ซึง่ในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกําหนดสิทธิผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถใช้
ดลุยพินิจได้โดยอิสระโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

(ข) ทําความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับหุ้ นกู้ แปลงสภาพใน
ประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่
ทําให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง 

(2) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็น
ท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือเป็นการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลรวมถึงสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทย ท่ีใช้บงัคบักบัหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีท่ีเกิดขึน้ตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดท่ี
จะต้องดําเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่า
การผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิรวมทัง้หลกัประกนั (ถ้ามี) ซึง่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับ
ไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ แปลงสภาพโดย
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ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแยกบญัชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินท่ีเก็บรักษาไว้นัน้ออกจาก
บญัชีอ่ืนของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ง) เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิและเข้าร่วมในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพว่าควรจะ
ดําเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมี
หรืออาจมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอยา่งมีนยัสําคญั 

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ท่ีตนได้รับ ว่าผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้กระทําการฝ่าฝืน
ข้อกําหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตผิุดนดัใดเกิดขึน้หรือไม่ ตลอดจนติดตามดแูลให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตผิุด
นดัตามท่ีตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือท่ีได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพชําระหนีภ้ายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิ 
รวมถึงจดัทํารายงานส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเก่ียวกบัเร่ืองสําคญัท่ีได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าท่ี
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไมช่กัช้า 

(ฉ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมลู และรายงานใด ๆ ท่ีผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิ ณ สํานกังานท่ีระบไุว้ของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ช) ในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคณุสมบติัและไม่สามารถดําเนินการแก้ไขคณุสมบติัของตนให้
ถกูต้องภายใน 60(หกสิบ) วนันบัจากวนัท่ีขาดคณุสมบติันัน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือทนัทีท่ีพ้นระยะเวลาดงักล่าวเพ่ือให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอ
ตวับุคคลท่ีจะเข้ารับทําหน้าท่ีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยไมช่กัช้า 

(ซ) ดําเนินการอ่ืนใดในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดสทิธิ 

15.3 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลท่ีประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบคุคลใด ๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีของตนโดยเช่ือถือ
หนังสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการผู้ มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือความเห็น คําแนะนํา หรือข้อมลูท่ี
จดัทําโดยผู้ เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือด้วยความสจุริต และ
ด้วยความระมดัระวงัอนัจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลท่ีประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏ
ในภายหลงัวา่หนงัสือรับรอง ความเหน็ คําแนะนํา หรือข้อมลูดงักลา่วจะมีข้อบกพร่องหรือไมเ่ป็นความจริง 

15.4 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพชดใช้เพ่ือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพต้องออกใช้ไปเน่ืองจากดําเนินการตามข้อกําหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบติั
ตามข้อกําหนดสิทธิเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและ
คา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญด้วย 
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16. การแต่งตัง้ การเปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและการสิน้สุดของสัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

16.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัดมีที่ตัง้สํานักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่175

ชัน้ 11อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120ซึง่มีคณุสมบติั
ครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว  และให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดัเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

16.2 กรณีท่ีจะต้องทําการเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคณุสมบติัและ/หรือ มีผลประโยชน์ขดัแย้งในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและการขาดคุณสมบัตินัน้เป็นเหตุให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. สัง่ให้งดเว้นการทําหน้าท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสัง่พกัหรือเพิกถอนรายช่ือออกจากบญัชี
รายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขดัแย้งขึน้นัน้ไม่ได้
รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เน่ืองจากเห็นว่าผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบติัหน้าท่ีไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องตอ่หน้าท่ี 

(ค) เม่ือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพปฏิบติัหน้าท่ีฝ่าฝืนข้อกําหนดของสญัญาแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพหรือข้อกําหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนัน้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30(
สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทําการ
แก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพบอกเลิกการทําหน้าท่ีโดยถูกต้องตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

16.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะต้องทําการเปล่ียนแปลงตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือให้ลงมติอนมุติัการเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ
แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทําหน้าท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนุมติัเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพเข้าทําหน้าท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุราย ซึ่งหากไม่มีผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้
ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมดย่ืนหนงัสือคดัค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพออกหนงัสือดงักล่าวให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมดอนมุติัการเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนงัสือแจ้งนัน้แล้ว 

ทัง้นี ้ในระหว่างท่ียงัไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบติัหน้าท่ีเช่นเดิมไปพลางก่อนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้
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ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิจนกว่าจะได้มีการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่และการส่ง
มอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดตามข้อ 16.4 

16.4 การเปล่ียนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ด้วย ซึง่เม่ือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดําเนินการ
เก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตัง้นัน้ ภายใน 30(สามสิบ)วนั และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทําการส่ง
มอบทรัพย์สนิ เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่โดยเร็ว 
และจะต้องให้ความร่วมมือกบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้การดําเนินการตาม
หน้าท่ีของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหมเ่ป็นไปโดยเรียบร้อย 

17. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิ 

17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ17.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะทําไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าเป็นหนงัสือจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

17.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิโดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็นการแก้ไขตามท่ีระบไุว้ในข้อ 15.2(ข)(1) และ (2) 

17.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพและสํานกังาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลงัท่ีมีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่เกิน15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิมีผลใช้บงัคบั และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเม่ือได้รับการร้องขอ 

18. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ 

 หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือชํารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีปรากฏช่ือใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิย่ืนคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบั
ใหม ่โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด ในการนี ้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) 
วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคําขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัใหม่และเอกสารอ่ืน 
ๆ ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวา่มีการยกเลกิใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัเก่าด้วย  

19. การตดิต่อและการบอกกล่าว 

19.1 เว้นแต่ในกรณีท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะในข้อกําหนดสิทธินีก้ารติดต่อส่ือสารและคําบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ แปลงสภาพและข้อกําหนดสิทธิ อาจจดัส่งโดยบุคคล
นําสง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีสง่ระหว่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้โดย
การติดตอ่ส่ือสารและคําบอกกลา่วนัน้จะมีผลตอ่เม่ือ 

(ก) หากเป็นการสง่โดยบคุคลนําสง่ เม่ือผู้ รับได้รับ 
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(ข) หากเป็นการสง่โดยโทรสาร เม่ือได้รับในรูปแบบท่ีอา่นหรือเข้าใจได้ 

(ค) หากเป็นการสง่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวา่ได้สง่ถงึผู้ รับในวนัสง่ 

(ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ รับวันท่ี 5 (ห้า) นับจากวันท่ีส่งไปผู้ รับในอีก
ประเทศหนึง่ 

19.2 การติดตอ่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(ก) คําบอกกลา่วถงึผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือวา่ได้สง่โดยชอบหากได้สง่ไปยงัท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในข้อ 16.1 

(ข) คําบอกกลา่วหรือเอกสารใด ๆ ถงึผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือวา่ได้สง่โดยชอบ หากได้สง่ไปยงัท่ีอยู่ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงัต่อไปนี ้หรือตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปล่ียนแปลงไว้เป็นหนงัสือ
ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัทําการ 

บริษัท  บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ผู้ รับ  คณุนลนีิ ประทบัศร (เลขานกุารบริษัท) 

19.3 การติดตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(ก) คําบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีท่ีเทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัท่ีอยู่ของผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีฝากไว้
กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีระบโุดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะถือ
ได้วา่เป็นการสง่โดยชอบแล้วในวนัท่ี 3 (สาม) นบัจากวนัท่ีได้สง่ทางไปรษณีย์ไปยงัท่ีอยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพในประเทศไทย หรือในวนัท่ี 5 (ห้า) นบัจากวนัท่ีสง่ไปยงัท่ีอยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ 

(ข) กรณีมิได้ส่งคําบอกกล่าวให้กบั หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคําบอกกล่าวหรือเอกสารท่ีส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบรูณ์ต่อการสง่คําบอกกล่าวหรือเอกสารใด 
ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอ่ืน 

20. ข้อตกลงอ่ืน ๆ 

20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบั
ตามกฎหมายกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของกําหนดสิทธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัหรือแย้ง
กนันัน้ 

20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทําให้
เส่ือมสทิธินัน้ ๆ หรือตดัสทิธิในอนัท่ีจะใช้สทิธิสว่นอ่ืน ๆ ของฝ่ายนัน้ 

20.3 การผอ่นผนัหรือยกเว้นการปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือเหตแุห่งการฝ่าฝืนข้อกําหนด
สทิธิประการใด ๆ  ไมว่า่จะกระทําโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้กระทํา
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โดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผนัหรือยกเว้นนบัแต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยงัผู้ออก
หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืน
ข้อกําหนดสทิธินัน้ ๆไมเ่คยเกิดขึน้ และจะยกเหตใุนคราวนัน้ท่ีได้มีการผอ่นผนัหรือยกเว้นนัน้แล้วขึน้มาบงัคบัเอากบัผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธ์ิ หรือมีการกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาสําหรับการผ่อน
ผนัหรือการยกเว้นนัน้ไว้โดยชดัแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกบัการบอกกล่าวข้างต้น
แล้ว 

21. ผลใช้บังคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสทิธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัเร่ิมในวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถงึวนัท่ีมีการชําระหนีต้ามหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่
ถอน หรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกําหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบั
และตีความตามกฎหมายไทย 

 

ข้อกาํหนดสทิธินีท้าํขึน้เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย (ซึ่งรวมถงึผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) 

 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

โดย 
 

 

           

      นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร  

กรรมการผู้ มีอํานาจ 
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“CONVERTIBLE DEBENTURES OF TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2021 DUE 2024 WITH THE ISSUER’S RIGHT OF EARLY REDEMPTION” 

 

วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ [21 ธันวาคม 2564] วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ [21 มิถนุายน 2567] อาย ุ  [2 ปี 6 เดือน]  มลูค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนที่ออก [330,000] หน่วย มลูค่าเงินตน้รวม [330,000,000] บาท 

Issue Date [21 December 2021] Maturity Date  [21 June 2024] Term   [2 years 6 months] Face Value 1,000 Baht/Unit Issued Amount      [330,000] Units Total Principal Amount [330,000,000] Baht 

อตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 6.25 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 

Fixed Interest Rate of 6.25% per annum throughout the term of the Debentures 

ช าระปีละ 4 ครัง้ / 

Payable quarterly 

  

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัที่  [21 มิถุนายน 2567] เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้แปลง

สภาพ ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ /  

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. 

ชื่อผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Name of Debentureholder   

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Debentureholder Registration No.  [•] จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ / No. of Debentures [•] หน่วย/ Units 

วนัที่ออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Issue Date of the Debenture Certificate [•] จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [•]  บาท/ Baht 

 

หุน้กูแ้ปลงสภาพนีอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ฉบบัลงวนัที่ [y] และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปภายหนา้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”)  

These Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions dated [y] and/or any amendments as may be made thereto later (“Terms and Conditions”).  

หุน้กูแ้ปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะไดร้บัช าระหนีข้องผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพตามใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบันีอ้ยู่ในล าดบัหลงัสิทธิของเจา้หนีม้ีประกนัรายอื่นของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกบัเจา้หนีท้ี่ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของผูอ้อกหุน้กู้

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/นายทะเบยีนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

           Director/Registrar 

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 

Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders’ Representative 

evidenced by a Name-Registered Certificate 

เลขท่ีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ…………………………………………….. 

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



 

 เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ – หนา้ 2 

 

เวน้แต่จะไดใ้หค้  าจ ากดัความไวเ้ป็นอย่างอื่นในใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้ค  าจ ากดัความท่ีใชใ้นใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้ใหม้ีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ / 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. 
สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Debentures 
1.  หุน้กูแ้ปลงสภาพนีเ้ป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน / These Convertible Debentures are unsubordinated, unsecured and callable convertible debentures with a debenture holders’ representative 

evidenced by a name-registered certificate. 
1.1       นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Registrar: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited           1.2      ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Debenture Holders’ Representative: บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั / Asia Plus Securities Company Limited 

2. การช าระดอกเบีย้ / Interest Payment 

หุน้กูแ้ปลงสภาพมีก าหนดช าระดอกเบีย้ปีละ 4 (สี่) ครัง้ ทกุวนัท่ี 21 มีนาคม วนัท่ี 21 มิถนุายน วนัท่ี 21 กนัยายน และวนัท่ี 21 ธันวาคม ของทกุปีตลอดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ (“วันครบก าหนดช าระดอกเบีย้”) โดยวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้แรกคือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้สดุทา้ยคือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้แปลง
สภาพ โดยหากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ไม่ตรงกบัวันท าการ จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวันท าการถดัไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบีย้ส  าหรบัการเลื่อนวันช าระเงินดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุทา้ย / 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 และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures 

3. 1 เวน้แต่จะไดม้ีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ซือ้คืน หรือยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ หรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้สดุทา้ยตามขอ้ 3.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบีย้

งวดสุดทา้ย / 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 ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพท่ีประสงคร์บัการไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุน้กู้แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพ สามารถท าไดโ้ดยแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพครัง้สดุทา้ยเป็นหนังสือ พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียด เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวข้อ้ก าหนดสิทธิ / 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 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัใด ๆ ก็ไดต้ัง้แต่ครบก าหนด 6 (หก) เดือนนบัจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ ตัง้แต่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2565 เป็นตน้ไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้หนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบีย้ท่ีคา้งช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละราย / 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 และสถานท่ีส าหรับการช าระหน้ีตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Debentures 

4.1   เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระดอกเบีย้ตามขอ้ 2 แต่ละงวดและช าระคืนเงินตน้ตามขอ้ 3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดครอ่มเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการท่ีตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยจดัส่งเช็ค
ดงักล่าวล่วงหนา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยงัท่ีอยู่ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยท่ี์มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ไวใ้นใบจองซือ้หุน้กู้แปลง
สภาพหรือท่ีผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบสี่) วันท าการก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินนั้น ๆ หรือ (3) วิธีการช าระเงินอื่นใดตามท่ีผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว / 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 ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัช าระเงินไปเป็นวันท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ าตอ้งจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรบัการเลื่อนวัน

ช าระเงินดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุทา้ย ซึ่งจะตอ้งน าจ านวนวนัทัง้หมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ท่ีเลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย / 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. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก าหนดสิทธิ นายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละงวด วนัประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอื่นใดเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในการไดร้บัสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อวตัถปุระสงคต์ามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดแ้จง้แก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณ)ี (ยกเวน้ กรณีการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) ก่อนและจนถึงวนัดังกล่าว)   ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกบัวันท าการ ก็ใหเ้ลื่อนไปเป็นวันท าการถดัไป / 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 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยู่เป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ณ วนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยย่ืนแบบแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัท าการและเวลาท าการ ภายในระยะเวลาแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพส าหรบัการใชแ้ปลงสภาพแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ / 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.   ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 

โปรดอ่าน 

Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท าแบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทกุครัง้ท่ีย่ืนโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ / An applicant for the registration of a Convertible Debentures transfer must complete and deliver the Convertible Debentures transfer registration 

form with respect to each transfer to the Registrar. 
(2) เฉพาะผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายแรกจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีปรากฏชื่อท่ีดา้นหนา้ของใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน พรอ้มกบัส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ไปพรอ้มกบัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบันีด้ว้ย / 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) ในกรณีท่ีผูร้บัโอนหุน้กู้แปลงสภาพจะท าการโอนหุน้กู้แปลงสภาพ ผูร้บัโอนหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อท่ี เคยลงไวเ้มื่อรบัโอนหุน้กู้แปลงสภาพ ในกรณีเปลี่ยนผูล้งลายมือชื่อ ใหแ้สดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับขอ้ (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. 

ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รบัโอน (ผู้ท่ีต้องการลงทะเบยีนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) /  
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Debentureholders) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจพร้อมประทับตราของนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) / 

Authorized Signature of Registrar with the Registrar’s seal (if any) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters 

1 ลงลายมือชื่อผูโ้อน / Signature of Transferor ลงลายมือชื่อผูร้บัโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง / (Block Letters) 

2 ลงลายมือชื่อผูโ้อน / Signature of Transferor ลงลายมือชื่อผูร้บัโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง / (Block Letters) 

3 ลงลายมือชื่อผูโ้อน / Signature of Transferor ลงลายมือชื่อผูร้บัโอน/(Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง / (Block Letters) 
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เอกสารแนบท้าย 2 

หลักเกณฑใ์นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือจะตอ้งเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมแต่กรณี) จะตอ้งด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) 
ถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ซึ่งมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชุม) และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ไม่นอ้ยกว่ ำ 7 
(เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) ก่อนวนันดัประชมุ หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งระบุ 
วนั เวลำ สถำนที่ส ำหรบักำรประชุม วำระกำรประชุม และผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม ทัง้นี ้นำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพจะจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพทุกรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ซึ่ งปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภำพ  ณ เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เก่ียวขอ้ง (กล่ำวคือ 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภำพ) 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูม้ีสิทธิเขำ้รว่มในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละครัง้จะประกอบดว้ยบคุคลต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(ข) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพอำจแต่งตัง้ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยอื่นหรือบุคคลใด ๆ (" ผู้รับมอบฉันทะ") เขำ้ร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะ ตำมแบบที่นำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพก ำหนดซึ่ง
ขอรบัได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(ค) ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซึ่ งมี ส่วนเ ก่ียวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำ  
ซึ่งไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ และ/หรือผูแ้ทนผู้ ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพใหเ้ขำ้ร่วมประชุมเพื่อท ำกำร
ชีแ้จงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชมุ 

(ง) บคุคลใด ๆ ที่ประธำนในที่ประชมุอนญุำตใหเ้ขำ้รว่มประชมุในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์ 

3. องคป์ระชุม 

3.1 ในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งมีผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ไป ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 (ยี่สิบหำ้) ของ
หุน้กูแ้ปลงสภำพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชุมผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นกำรประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำจำกกำรประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมไดเ้นื่องจำกไม่ครบองค์
ประชุมตำมขอ้ 3.1 นี ้องคป์ระชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตัง้แต่ 2 
(สอง) รำยขึน้ไปไม่ว่ำจะถือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกนัเท่ำใดก็ตำมเขำ้รว่มประชมุ 
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3.2 กำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภำพตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ
เป็นกำรประชมุครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำจำกกำรประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกไม่ครบองคป์ระชมุตำมขอ้ 3.2 นี ้
องคป์ระชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ไปซึ่งถือ
หุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภำพ
ทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ 

3.3 กำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเพื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภำพตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 66 (หกสิบหก) ของหุน้กูแ้ปลง
สภำพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภำพทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภำพเป็นกำรประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำจำกกำรประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกไม่ครบองคป์ระชมุตำมขอ้ 
3.3 นี ้องคป์ระชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้
ไป ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลง
สภำพทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ  

4. ประธานในทีป่ระชุม 

(ก) กรณีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นผูเ้รียกประชมุ หรือกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็น
ผูเ้รียกประชุมแต่ประธำนกรรมกำรบริษัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย (แลว้แต่กรณี) ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถเป็นประธำนในท่ีประชมุได ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภำพจะท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผูท้ี่จะท ำหนำ้ที่เป็นประธำนไม่มำประชุมเมื่อ
ล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหำ้) นำที ใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยหนึ่งเป็นประธำนในที่
ประชมุ 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่ว่ำครัง้ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหำ้) นำที ยงัมีผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภำพเขำ้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ประธำนในที่ประชมุจะตอ้งสั่งเลิกประชมุ โดย  

(ก) ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธำนในที่ประชมุเล่ือนกำร
ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไปประชมุในวนั เวลำ และสถำนท่ีซึ่งประธำนก ำหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะตอ้งอยู่
ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนันดัประชมุเดิม ทัง้นี ้เวน้แต่ ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภำพและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตกลงกันใหไ้ม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกนี ้เรื่องที่พิจำรณำและ
ลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่อำจพิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชมุครัง้ก่อนเท่ำนัน้  
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(ข)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นผู้รอ้งขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่ก ำหนดไวใ้น (ก) 
ขำ้งตน้ 

(ค) ในกรณีที่กำรประชมุซึ่งไม่ครบองคป์ระชมุนีเ้ป็นกำรประชมุที่ไดเ้รียกประชมุเนื่องจำกกำรประชมุในครัง้ก่อนไม่ครบ
องคป์ระชมุ จะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ตำมที่ก ำหนดไวใ้น (ก) ขำ้งตน้ 

5.2 นำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหม่ที่จะจดัขึน้เนื่องจำกกำรประชุมครัง้
ก่อนไม่ครบองคป์ระชมุใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพและผูถื้อหุน้กู้แปลงสภำพตำมรำยชื่อและที่
อยู่ซึ่งไดเ้คยจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพใหใ้นครัง้ที่ไม่ครบองคป์ระชมุนัน้ทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ย
กว่ำ 3 (สำม) วนัก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม่ (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือ
หุน้กูแ้ปลงสภำพ จะตอ้งระบุวัน เวลำ สถำนที่ส ำหรบักำรประชุม วำระกำรประชุม และองคป์ระชุมที่ตอ้งกำรส ำหรบักำร
ประชมุครัง้ใหม่ 

6. มติของทีป่ระชุม 

6.1 กำรลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ของที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ใหต้ดัสินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมวิธีที่ประธำนในท่ี
ประชมุก ำหนด ซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ (หรือผูร้บัมอบฉันทะ) แต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภำพถืออยู่ โดยใหถื้อว่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ใหป้ระธำนในที่
ประชุมมีคะแนนเสียงชีข้ำด (ไม่ว่ำกรณีเป็นกำรลงมติโดยกำรชมูือหรือลงคะแนนเสียงตำมวิธีที่ประธำนในท่ีประชุมก ำหนด) 
เพิ่มจำกคะแนนเสียงที่ประธำนในที่ประชมุอำจมีในฐำนะที่ตนเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูร้บัมอบฉันทะ ยกเวน้ในกรณีที่
ประธำนกรรมกำรบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภำพเป็นประธำนในท่ีประชมุ ประธำนในที่ประชมุจะไม่มีคะแนนเสียงชีข้ำด 

6.2 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ กำร
ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพเพิ่มเติม) จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้
สิบ) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพในเรื่องต่ำง ๆ ต่อไปนี ้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำ       
รอ้ยละ 66 (หกสิบหก) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องตำ่ง ๆ ที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ และกำรแตง่ตัง้บคุคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยใหม่ 

6.4 มติที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในเรื่องต่ำง ๆ ต่อไปนี ้จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 (เจ็ด
สิบหำ้) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรช ำระหนีต้ำมหุน้กูแ้ปลงสภำพดว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภำพอื่น หรือทรพัยสิ์นอื่นของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือบคุคลใด ๆ 
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(ข) กำรแกไ้ขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือวันครบก ำหนดช ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใด ๆ ตำมหุน้กูแ้ปลง
สภำพ  

(ค) กำรลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจ ำนวนเงินตน้ ดอกเบีย้ และ/หรือ เงินจ ำนวนอื่นใดที่คำ้งช ำระหรือที่จะตอ้ง
ช ำระตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(ง) กำรเปล่ียนแปลงสกลุเงินตรำของเงินไม่ว่ำจ ำนวนใด ๆ ที่จะตอ้งช ำระตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(จ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์นกำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระชมุ (ขอ้ 3.) และมติ
ของที่ประชมุ (ขอ้ 6.) 

(ฉ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมขอ้ (ก) ถึง (จ) ขำ้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพใหป้ระธำนในที่ประชุมครัง้นั้นลงนำม
รบัรองภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัประชมุและเก็บรกัษำตน้ฉบบัไว ้และจะตอ้งเก็บรกัษำตน้ฉบบัมติของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีลง
มติโดยใชว้ิธีกำรลงมติเป็นลำยลกัษณอ์กัษรแทนกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ รวมทัง้จดัใหม้ีส ำเนำเพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ตรวจสอบได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังแรก ส าหรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
 

กรุณาส่งแบบแสดงความจ านงฯ นี ้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ในระหว่างวนัที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวนัที่ 20 ธันวาคม 2566 (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.) 

วนัที่_____________________________________ 

 ขา้พเจา้____________________________________________________________________________________________________________ 

อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผูถ้ือ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) เป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน_________________________หน่วย มลูค่า ____________ บาทต่อหน่วย โดย
มีมลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ถือรวมจ านวน_________________________ บาท [ตามใบหุน้กูแ้ปลงสภาพเลขที่_________________________/ ตามที่ฝากไว้
กบับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี     ] มีความประสงคแ์ละขอแสดงความจ านงใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุน้กู้แปลงสภาพที่ขา้พเจา้ถืออยู่เป็นหุน้สามัญของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบงัคับ ณ วัน
สุดทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยขา้พเจา้
ขอใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ (วนัที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวนัท าการถัดไปในกรณีที่วนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ) ดงันี ้
(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง): 

     ทัง้หมดเต็มตามจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ขา้พเจา้ถือ   บางส่วนในจ านวน_____________________หน่วย 

ในการนี ้ขา้พเจา้ขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โปรดด าเนินการลงทะเบียนชื่อของขา้พเจา้ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

     จัดท าใบหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพในชื่อขา้พเจา้ เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือทาง
ไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ไดแ้จง้ไวด้า้นบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

     ด าเนินการใหบ้ริษัท___________________________ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่_____________________________น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท 
ศู น ย์ รับ ฝ า กหลักท รัพย์  (ป ระ เ ทศ ไทย ) จ า กั ด  เ พื่ อ เ ข้ า บัญชี ซื ้อ ข า ยหลักท รัพย์ ชื่ อ ______________________________
เลขที่_________________________ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผูถ้ือหุน้กู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์
ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพด าเนินการน าหุน้เขา้บัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัยเ์พ่ือขา้พเจา้-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

     น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อขา้พเจา้-สมาชิกเลขที่ 
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบการแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพดงัต่อไปนีม้าพรอ้มดว้ยแลว้ 

• ใบหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนทีป่ระสงคใ์ชส้ิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 

• เอกสารของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงันี ้

o กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
o กรณีบคุคลธรรมดาต่างดา้ว: ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยมี์อายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพรอ้มรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัทนั้น และ (2) ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีกรรมการสญัชาติไทย) หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างดา้ว) ของกรรมการพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลและเอกสารแสดงอ านาจของผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บคุคลพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุคลดงักล่าว และ (2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงลายมือชื่ อ
แทนนิติบคุคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้อ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary Public ดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 

 

ลงช่ือ_______________________________ 

            (_______________________________) 

              ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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แบบแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังสุดท้าย ส าหรับ 

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 

 

กรุณาส่งแบบแสดงความจ านงฯ นี ้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ในระหว่างวนัที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวนัที่ 6 มิถนุายน 2567 (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.) 

 
วนัที่_____________________________________ 

 ขา้พเจา้____________________________________________________________________________________________________________ 
อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผูถ้ือ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) เป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน_________________________ หน่วย มลูค่า ____________ บาทต่อหน่วย โดย
มีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจ านวน_________________________ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่_________________________ 
_________________________/ ตามที่ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี     ] มี
ความประสงคแ์ละขอแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยขอใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดเต็มตามจ านวนหุน้กูแ้ปลง
สภาพที่ขา้พเจา้ถือเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพที่มีผลบงัคบั ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาแสดง
ความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณและขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

 

ในการนี ้ขา้พเจา้ขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โปรดด าเนินการลงทะเบียนชื่อของขา้พเจา้ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 

     จัดท าใบหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพในชื่อขา้พเจา้ เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือทาง
ไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ไดแ้จง้ไวด้า้นบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

     ด าเนินการใหบ้ริษัท___________________________ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่_____________________________น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท 
ศู น ย์ รับ ฝ า กหลักท รัพย์  (ป ระ เ ทศ ไทย ) จ า กั ด  เ พื่ อ เ ข้ า บัญชี ซื ้อ ข า ยหลักท รัพย์ ชื่ อ ______________________________
เลขที่_________________________ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผูถ้ือหุน้กู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์
ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้ของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพด าเนินการน าหุน้เขา้บัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัยเ์พ่ือขา้พเจา้-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

     น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อขา้พเจา้-สมาชิกเลขที่ 
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบการแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพดงัต่อไปนีม้าพรอ้มดว้ยแลว้ 

• ใบหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 

• เอกสารของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงันี ้

o กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
o กรณีบคุคลธรรมดาต่างดา้ว: ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยมี์อายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพรอ้มรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัทนั้น และ (2) ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีกรรมการสญัชาติไทย) หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างดา้ว) ของกรรมการพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลและเอกสารแสดงอ านาจของผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บคุคลพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุคลดงักล่าว และ (2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงลายมือชื่ อ
แทนนิติบคุคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้อ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary Public ดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 

 
ลงช่ือ_______________________________ 

            (_______________________________) 
              ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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