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TWZ036/2564 

26 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบับลิวแซด 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7) 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

  บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 

ควบคูใ่บสําคญัแสดงสทิธิบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 

2.  ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

3.  รายละเอียดวิธีการจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

4.  ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5. หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําแทน) 

6.  (ร่าง) ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 

1/2564 

7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2564 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วยโดยเสนอขายและจดัสรรทัง้จํานวนให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวันท่ี 
8 ตลุาคม 2564 จึงได้มีมติให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรในวนัที่ 26 ตลุาคม 2564 (Record Date) 
โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นการถือหุ้น45,132หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการ
คํานวณให้ตดัทิง้ทกุกรณี) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นต่ํากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ 
(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได้)นอกจากนี ้บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททีดบับลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 7” หรือ “TWZ-W7”)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ควบคู่กับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 7 (TWZ-W7) 
 

ของ 
 

บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

สําหรับการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 (Record Date) 

จํานวนไมเ่กิน 330,000 หนว่ย มลูคา่ 1,000 บาทตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
มลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 330,000,000 บาท 

 
ระยะเวลาจองซือ้ 

ระหวา่งวนัท่ี13 – 17และ 20 ธนัวาคม2564 (รวม 6 วนัทําการ) 
ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) 



 

 
 

 
คาํชีแ้จงสาํคัญที่ควรทราบ 

 

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้”) หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกและนําเสนอขายให้แก่           

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”)ตามสดัสว่นการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กบั

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7)(“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ TWZ-W7”) ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่       

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยอมรับและตกลงกบัคําชีแ้จงและเง่ือนไขตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีระบดุ้านลา่งนี ้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหลา่นี ้(ก) มิได้

จดทะเบียนและจะไมถ่กูจดทะเบียนต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

หน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอ่ืนใด

นอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลกัทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจด

ทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้งสิทธิ

การจองซือ้ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนให้จองซือ้หรือซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ่ืนใด 

และมิได้เป็นการชกัชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอ่ืนใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือ

ค่าตอบแทนอ่ืนใด ซึ่งตอบกลบัหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ หรือข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับหนงัสือ

แจ้งสทิธิการจองซือ้ ตรวจสอบข้อจํากดัเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์ในประเทศ ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีภมิูลําเนา

หรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีบคุคลใดฝ่าฝืนข้อจํากดัดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรับรองว่าผู้ ถือหุ้นไม่ถกูจํากดั

ภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริษัทในครัง้นี ้โดยผู้ ถือหุ้นไม่เป็น

การกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในประเทศท่ีเก่ียวข้องนัน้ 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ”) 

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 330,000 หน่วย มลูค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็นมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดงันี ้

– เพ่ือเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่ง
รายได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้และสง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ
ธุรกิจกญัชง-กญัชา และพืชกระทอ่ม รวมทัง้สมนุไพรอ่ืนๆ จํานวนไมเ่กิน 50.00 ล้านบาท 

– เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบนัการเงินและหนีส้นิท่ีมีภาระผกูพนัอ่ืนๆเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 100.00 ล้านบาท 

– เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคตจํานวนเงิน         
ไมเ่กิน 80 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนํามาซึง่รายได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้และสง่ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้  

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นที่มีมตใิห้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความ
เห็นชอบจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2564 และได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญั         
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 7 

 ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564 ของบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
330,000หน่วย มลูค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ คิดเป็นมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
330,000,000 บาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ(Record Date) ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 
และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัท่ี13–17 และ 20ธันวาคม2564(รวม 6 วนัทําการ) ซึง่มีรายละเอียดการเสนอ
ขายและจดัสรรดงันี ้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี  
1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

 



 

 

วธีิการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จํานวนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)โดยจะ
จดัสรรในสดัส่วน 45,132 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมี
เศษจากการคํานวณให้ตัดทิง้ทุกกรณี) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้ น   
ต่ํากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถ
จองซือ้เกินสิทธิของตนได้)และผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจอง
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสทิธิของตนได้ หรือสละ
สิทธิไม่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีท่ีมีหุ้ นกู้
แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้ นจะต้องได้รับ บริษัทจะ
ดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงิน
คา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 
 

นอกจากนี  ้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้ นกู้
แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัท
หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค)ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในการจดัสรรของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลง
สภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นท่ีมีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

วันจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ : วนัท่ี13-17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม 6 วนัทําการ) 

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : 21 ธนัวาคม 2564 

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: 21 มิถนุายน 2567 

อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

การชาํระดอกเบีย้ : ปีละ 4 ครัง้ โดยชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดือนของทกุปีนบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้แก่วนัท่ี 21 มีนาคม 21 มิถนุายน 21 กนัยายน และ21 ธนัวาคม 

ข้อจาํกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไมมี่- 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ธนาคารซีไอเอม็บีไทยจํากดั (มหาชน) 



 

 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไข   
ท่ีจะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิตอ่ไป 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรืออตัราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลง
สภาพตามเง่ือนไขท่ีจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิตอ่ไป) 

จาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 330,000 หน่วย 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,000 บาทตอ่หน่วย 

มูลค่าเสนอขาย : ไมเ่กิน 330,000,000 บาท  

จาํนวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

: 1,650,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี   
19 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 (Record Date)
โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 
45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้
ตดัทิง้ทกุกรณี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นต่ํากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มี
สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ (แตส่ามารถจองซือ้เกินสทิธิของตนได้) 

วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
โดยเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 21 ธันวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ี 
วนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็น
วนัแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน2567(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“วันใช้สทิธิแปลงสภาพ”) 

การใช้สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคน
สุดท้ายท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพตาม
จํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดย
มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สํานกังาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง



 

 

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพ โดยเร่ิม
แปลงสภาพได้ในวันที่  21 ธันวาคม2566 หรือวันทําการถัดไปในกรณีท่ี
วนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2566 ถึง
วนัท่ี 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวนัทําการ) หรือไม่น้อยกว่า15 วนัก่อนวนั
กําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งได้แก่วนัท่ี 
21 มิถนุายน2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวนัท่ี 
6 มิถนุายน2567 เฉพาะวนัทําการ) 

ทัง้นีก้ารใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะ
กระทํามิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีในการชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เก่ียวกับการ   
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ข้อมูลสาํคัญอ่ืน ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ครัง้ท่ี 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7” หรือ 
“TWZ-W7”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 7(TWZ-W7) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรร : ไมเ่กิน 3,300,000,000หน่วย 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิ 

: ไมเ่กิน 3,300,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ชนิดของหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 2 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขยายอายุ

ของใบสําคญัแสดงสทิธิ TWZ-W7 

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตาม

สดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หน่วย

หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7) 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : ไมคิ่ดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเทา่กบัศนูย์บาท) 



 

 

ราคาใช้สทิธิ : 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข   

ท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ)ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ ราคาการใช้สิทธิ

จะต้องไมต่ํ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนัน้ 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ

อตัราการใช้สทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ) 

วนักําหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการ

ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TWZ-W7 ได้ในทกุ 6 เดือน ภายหลงัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TWZ-W7 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน การใช้

สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ระหว่างเวลา 

9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ระยะเวลา

แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่น้อยกว่า 15 วนั

ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

เง่ือนไขการปรับสทิธิ  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี  ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้ นกู้  แปลงสภาพหรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคา   

ของหุ้นท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี จะ

ซือ้หุ้นนัน้ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามญัของบริษัท 

(4) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ี ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

(6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

 



 

 

ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  มอบหมาย  เป็นผู้ มี อํานาจในการกําหนดและ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ในการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบ

อํานาจท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจดัสรรและวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดง

สทิธิ TWZ-W7เป็นต้น รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั

เก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ทกุประการ ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการติดต่อจดัทํา ลงนาม สลกัหลงั รับรองหรือส่งมอบซึ่ง

เอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ TWZ-W7และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนและการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

4. วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

กําหนดให้วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั
แสดงสทิธิ (Record Date) 

5. กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 5.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

วนัท่ี 13-17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ)ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 



 

 

 5.2 วธีิการจองซือ้และสถานที่ตดิต่อจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถย่ืนเอกสาร
ประกอบการจองซือ้และชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะอนญุาตให้ทําการจองซือ้ด้วยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงในระหว่างวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม
ทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) ตามท่ีอยู ่ดงันี ้

 บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู ่  : เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900  

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798 

  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสามญัในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ืองให้แก่ผู้ รับจองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถสง่เอกสารการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามท่ีอยูข่องบริษัท 

 5.3 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

  ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยสามารถชําระเงินคา่จองซือ้ ได้ดงันี ้

5.3.1 ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น ณ สถานท่ีรับจองซือ้ 

ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงภายในวนัท่ี 

13 - 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) 

5.3.2 ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

(ก) ผู้ จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้พร้อมต้นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพส่งมาท่ีบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์(e-RO) www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อม

กบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นในระบบจากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ 

แล้วบนัทึก และ/หรือ พิมพ์หลกัฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ



 

 

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจอง

ซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพซึ่งผู้ จองซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

5.3.3 ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชี บริษัท  ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์“  

ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สาํนักหักเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาํการ 

โดยจดัสง่มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/

แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 พร้อมทัง้ระบุช่ือ-

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลงัของเช็ค/ แคชเชียร์

เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอ

สงวนสทิธิในการรับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

(ข) ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม“บัญชี บริษัท 

ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)เพ่ือจองซือ้หลักทรัพย์” 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลําดับท่ี 2)) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค 

แคทชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ระหว่างวนัท่ี 

13-17 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

(จ) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)www.investors-

insight.com/twz/login.phpผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์

เช็ค/ดร๊าฟท์” พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ แล้วทําการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลกัฐานการ

ชําระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพภายในวันที่ 

20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซือ้

สามารถจองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

 

 

 



 

 

5.3.4 ชําระเงินผา่นระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี  “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลกัฐานการจองซือ้ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking สง่มาท่ีบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อม

กบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการ

จองซือ้ แล้วทําการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของ

การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(1) ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน 
บริษัทได้จดัสง่ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามท่ีได้กําหนดรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date)  
ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีท่ีเป็นนิติบคุคลให้ลงนามพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ย่ืนใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง
สภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 ฉบบัเทา่นัน้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของ
บริษัท (www.twz.co.th) 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

(ก) ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้จองซือ้ และ/
หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 ซึง่เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
กู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง 
ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น 



 

 

(3) หลกัฐานการชําระการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิ ได้แก่ 

 (ก) เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร” ที่สามารถเรียกเก็บได้จาก
สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการ) หรือ 

 (ข) สําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัหรือ 

 (ค) ในกรณีชําระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัท สําเนาหลกัฐานการชําระการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุควบใบสําคญัแสดงสทิธิผา่นระบบ Internet Banking ของธนาคาร 

(4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝาก
ธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการ
ให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซือ้
เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

 (5) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก(เพ่ือใช้รับดอกเบีย้และชําระคืนเงินต้น)พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถกูต้องโดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้เทา่นัน้ 

(6) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บคุคลสญัชาติไทย  :สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ข) บคุคลตา่งด้าว  :สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ค) นิติบคุคลในประเทศ :สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ         
ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ 
และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(7) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้าวมอบอํานาจให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีแสดงหลกัฐานการอยู่ในประเทศไทย)  
ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ก) ในกรณีหนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ท่ีมีการจดัทําในต่างประเทศ หนงัสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ท่ียังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ      
ท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง 

 (ข) ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อหน้าเจ้า
ท่ีของบริษัท พร้อมสง่มอบสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว 



 

 

 ทัง้นี ้ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสาร
จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

(8) สําหรับผู้ จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติม

ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer 

Account) เท่านัน้” (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8) เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้บาง

ประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใดๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ  ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร 

 นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง
สทิธิและการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการกระทําดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการ
ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจาก             
ท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่อาจรวมถึงการ
ไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกแูปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนด           
ใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.5 เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.5.1 ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซือ้ตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ         

ท่ีได้รับการจดัสรร โดยผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยเศษ

ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร จะได้รับการ

จดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 

5.5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการ              

ตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ 

เงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาท่ีกําหนด 

5.5.3 ในกรณีชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซือ้            

จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้เงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการ

จองซือ้และการชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้



 

 

หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิ           

ในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วตอ่ไป 

 อนึ่ง ในการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกูแปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระ

เงินค่าจองซือ้ และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบติัตามวิธีการ

ชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการ

ท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนัตามกําหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือ

หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วตอ่ไป 

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวทําให้หรืออาจ

เป็นผลให้เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้อง

ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามท่ี

บริษัทพิจารณาเหน็สมควร (ซึง่อาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคล

อเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.5.5 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หาก            

ผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของ

บริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมลูดงักล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมี

ตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท

ให้แก่ผู้จองซือ้ตามท่ีเหน็สมควร หรือไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

5.5.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ คือ ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานท่ีจองซือ้ ทัง้นี ้เอกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ี
ทําการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็นอย่างช้า และเพ่ือความสะดวก            
ในการจองซือ้ กรุณาวงเลบ็มมุซองวา่ “การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

 

 

 



 

 

5.6  การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเชค็ค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพ เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/

หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในกรณีดงักล่าว 

บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท

ครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตาม

จํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้

หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มี

การคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ                 

ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการ
จดัสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
โดย คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบและต้องชําระคืน นับจาก
วนัท่ีพ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วนัทําการดงักลา่วจนถงึวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น  

5.7 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 
จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จํากดั (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
5.7.1 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้โดย

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจอง
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.7.2 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ซึง่ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ         
ท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้  



 

 

ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดัเพ่ือผู้ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้แปลง
สภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซือ้อ่ืนๆ 

5.8.1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นต่ํากวา่ 45,132 หุ้นจะไมมี่สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ แต่สามารถ
แสดงความประสงค์จองซือ้เกินสทิธิของตนได้ 

5.8.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ
ของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลง
สภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้
และชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 

5.8.3 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตาม
ใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้ แปลง
สภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจอง
ซือ้เกินสทิธิ ดงันี ้

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้น          
ท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้เกินสทิธิ 

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้น         
ท่ีจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ 
จนกวา่จะไมเ่หลือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิ 

ทัง้นี ้จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้
และชําระเงินคา่จองซือ้แล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิหากมีเศษของ
หุ้นกู้แปลงสภาพจากการคํานวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลง
สภาพเหลือจากการปัดเศษดงักลา่วบริษัท จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้น
ต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้ นกู้ แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทําตามวิธีการ
คํานวณข้างต้นได้ บริษัทจะทําการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลืออยูค่รัง้ละ 1 หน่วย ตามลําดบัสทิธิในการจองซือ้ 

5.8.4 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีลงช่ือรับรองจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
ผลแหง่การจองซือ้จะสมบรูณ์เม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซือ้ครบถ้วนเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 



 

 

5.5.5 ผู้ ถือหุ้นท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชําระเงินค่าจองซือ้ แล้วจะขอยกเลิกการจองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีดําเนินการไม่ครบถ้วน
ตามวิธีการท่ีระบใุนสว่นท่ี 1 ข้อ 5.3 และ 5.4 

6 วธีิการชาํระเงนิต้นดอกเบีย้และเงนิปันผล  

6.1 การชาํระเงนิต้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 
(ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพหมดอายตุรงกับวนัหยดุราชการจะเล่ือนไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบีย้
เพิ่มให้ในวนัท่ีเล่ือนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี)ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนด
สิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน 

(2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัทําการ
ก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน 

(3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
อาจตกลงกนัเป็นครัง้คราว 

6.2  การชาํระดอกเบีย้หรือเงนิจาํนวนอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ทกุๆ วนัท่ี 21 มีนาคม 21 มิถนุายน 21 กนัยายน และ 
21 ธันวาคม ของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการจะเล่ือนไปเป็นวนัทําการถดัไป) และ
วันชําระดอกเบีย้ครัง้สุดท้าย คือ วันท่ี 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีท่ีวันท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพหมดอายุตรงกับ
วนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพิ่มให้ในวนัท่ีเล่ือนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจากศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ 
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้
ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
ลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ 



 

 

(2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีได้มีการแจ้งเป็น
หนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ 

(3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกนัเป็นครัง้คราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนเพ่ือรับชําระเงิน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึง่ในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องชําระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ว 

6.3  ในกรณีที่ ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทาํการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงนิปันผล/สทิธิอ่ืนใดที่เป็น
ตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย 

ผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ท่ีประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร             
(e-Dividend) ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทย 
(โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้) กรุณากรอก “ใบ
สมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอํานาจ) และ
จดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบใุน “ใบสมคัร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชดุ (ไม่สามารถใช้หลกัฐานร่วมกบัใบจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพได้) นําสง่ให้บริษัทพร้อมกบัใบจองซือ้  

ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้ จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือ 
รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 
(e-Dividend)” ไมต่รงกบัฐานข้อมลูของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ท่ีผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี ้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดําเนินการปรับปรุงข้อมลูผู้จองซือ้ 
และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเก่ียวกบับัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลใน “ใบสมัครบริการ
จ่ายเงินปันผล/สทิธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมลูดงักลา่วจะถกูใช้กบัหลกัทรัพย์
อ่ืนๆ ท่ีผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูด้่วย 

6.4 สาํนักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี 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 

 



 

 

6.5  สาํนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ : 0 2229-2800  
โทรสาร : 0 2359-1259  
TSD Call center: 0 2229-2888  
Website: http://www.tsd.co.th 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

7 การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ 

7.1 วันกาํหนดการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอตัราการ
แปลงสภาพท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่สามารถแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้น
กู้แปลงสภาพซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 ธนัวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายซึ่งได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน2567(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วันใช้
สทิธิแปลงสภาพ”) 

7.2 ระยะเวลาการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิแปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 7.3 และ
ตามวิธีการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย 
ท่ีมีความประสงค์จะใช้สทิธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสํานกังานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเร่ิมแปลงสภาพ
ได้ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดง
ความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหวา่งวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2566) 
หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งได้แก่วนัท่ี 21 
มิถุนายน 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ             
ในระหวา่งวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2567 ถงึวนัท่ี 6 มิถนุายน 2567 เฉพาะวนัทําการ) 

 

 

 



 

 

7.3 สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวนัทําการระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. 

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 ซีไอเอม็บี 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 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ตอ่ไป 

7.4 วธีิการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพ 

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ    
ซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(เอกสารแนบท้าย 3 และ 4ของข้อกําหนดสิทธิ)ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ
ก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ี
วนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพในระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการ
แปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22พฤษภาคม2567 ถึงวันท่ี 
6มิถนุายน 2567 เฉพาะวนัทําการ) โดยสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ท่ีสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนส่วนท่ี 1 ข้อ 7.3 และจดัเตรียมเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และ
ครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 



 

 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้ โอนด้านหลงั 
ซึ่งมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้ แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม ่สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้แปลงสภาพ (สําหรับ
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางสว่นท่ีมีอยู)่ 

(4) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ 

– บคุคลสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอายุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง (ในกรณีบตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ 
(ถ้ามี) และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– บคุคลตา่งด้าว: สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลในประเทศ: สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน              
นิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีท่ีบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียน
บ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการ            
ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานง           
ในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือ
รับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนาซึ่งรับรอง           
ถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไข
ในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพในแต่ละครัง้ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้และประทับตรา
สําคญัของบริษัท (ถ้ามี)และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่
หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีท่ีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน



 

 

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
นิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่
หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของ
ผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อมประทบัตราของ
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ              
ท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทําโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพ
ในแตล่ะครัง้ 

(5) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1 (4) ตามแตก่รณี 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ 
ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

7.4.2 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย โดยใช้แบบแสดงความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย(เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกําหนดสทิธิ)ท่ีแนบมานี ้หรือ ติดต่อ
ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ได้ท่ีบริษัทตามท่ีอยู่ท่ีระบ ุ
ในสว่นท่ี 1ข้อ 7.3 ในช่วงวนัท่ี 22พฤษภาคม2567ถึงวนัท่ี 6มิถนุายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วนัก่อนวนักําหนดการ
แปลงสภาพครัง้สดุท้าย)ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย จะต้องปฏิบติั
ตามเง่ือนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบติัให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ 
ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัต่อไปนี ้ให้แก่บริษัทตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนสว่น
ท่ี 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง 
ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั 

(3) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1 (4) 

(4) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1. (4) ตามแตก่รณี 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแหง่ประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบั
ใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 



 

 

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน หรือ (ข)ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการ
แปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่
เพ่ือเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้ 

7.4.3 จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการแปลงสภาพเท่ากบั
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามญั (หากคํานวณราคาแปลงสภาพท่ี 0.20บาทต่อหุ้นสามญัจะได้เป็น
มลูค่า 1,000บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราการ
แปลงสภาพตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิง้ โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะชําระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ โดย
คํานวณจาก(1) จํานวนเศษของหุ้น คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดง
ความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ                 
ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ภายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแตก่รณี) 

7.4.4 การเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ หรือหลกัฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้ๆ 
มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ 
และบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วนันบัจากวนัแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่มีการแปลงสภาพดงักล่าวยงัมี
ผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายเว้นแต่การแปลงสภาพครัง้นัน้จะเป็นการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย 
บริษัทสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการตอ่ไปนี ้โดยจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ท่ีจะแปลงสภาพ และต้องการ
ขอรับเงินต้นคืนทัง้จํานวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน) 

7.4.6 เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ใบหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หรือแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลกัฐาน
ประกอบการแปลงสภาพถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพ
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

 



 

 

7.4.7 เม่ือพ้นกําหนดวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการแปลง
สภาพท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายใน
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสว่นท่ี 1ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการ
แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีกบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1ข้อ 7.4.5โดยผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ตอ่บริษัทและบริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายหรือคา่ชดเชยท่ีเกิดขึน้จากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

7.4.8 ในกรณีท่ีไม่ใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้ายผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบแทน          
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะสง่หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบใหม่ท่ีมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว โดยทางไปรษณีย์
หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลง
สภาพภายใน 15 วนั นบัจากวนัแปลงสภาพนัน้ๆ และจะทําการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า 

7.4.9 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
สําหรับการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัแปลงสภาพในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้บริษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพนัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการแปลงสภาพในครัง้นัน้ 

7.4.10 ในกรณีท่ีหุ้ นสามัญท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้
พิจารณาข้อกําหนดเง่ือนไขอ่ืนและรายละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปล่ียนแปลง ทัง้ด้าน
ราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีจําเป็นต้องขอมติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําใบหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง
และจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือ
เสียหายหลงัจากท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัส่งใบหุ้นสามญัดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์
หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความ
จํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้มารับใบหุ้นสามญัไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ 



 

 

(2) ดําเนินการฝากหรือดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องฝากหุ้นสามญัดงักล่าวไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัจะต้องตรงกบัชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.5 (1) แทน 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ในกรณีนี ้บริษัท
จะดําเนินการนําหุ้ นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์                 
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้น ตามจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ 
นบัจากวนักําหนดการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรร
หุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททํา
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

8 อ่ืนๆ 

8.1 บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)ครัง้ท่ี 7
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มลูค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด              
ในสว่นท่ี 1 ข้อ 3.2 

8.2 ผู้ ถือหุ้นโปรดดรูายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีแนบมาด้วย 

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

สํานกังานใหญ่ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

8.4 แบบสรุปข้อมลูสําคญัของตราสาร (Factsheet) ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป 

 



 

Factsheet 

                  

 

ลักษณะตราสา
อาย ุ
อตัราดอกเบีย้ 
งวดการชําระดอกเ
การไถ่ถอนก่อนกํา

มลูค่าการเสนอขา
หลกัประกนั 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
วตัถปุระสงค์การใช้

การใช้สิทธิแปลงส

อันดับความน่า
ไม่มีการจดัอนัดบัค

รายละเอียดสาํ
วนัท่ีออกตราสาร  
วนัท่ีครบกําหนดอา
ประเภทการเสนอข
                           
นายทะเบียนหุ้นกู้  

อัตราส่วนทางก
 

อัตราส่วน

ความสามารถในก
(Interest coverag

อตัราส่วนสภาพค

หนีส้ินรวมต่อส่วน
(Debt to equity :

1 ยิ่งสงูยิ่งแสดงถึง
2 ยิ่งสงูยิ่งแสดงถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

ร 

เบีย้ 
าหนด 

ยรวม 

ช้เงิน 

สภาพ    

เช่ือถือ 
ความน่าเช่ือถือ 

คัญอ่ืน 

าย ุ                   
ขาย                   
                                 (R
  

การเงนิที่สาํคัญของผู้

นทางการเงนิ (เท่า) 

การชําระดอกเบีย้  
ge ratio)1 

ล่อง (Current ratio)1 

นของผู้ ถือหุ้นรวม 
 D/E ratio)2 

งความสามารถในการชํา
งหนีส้ินท่ีสงู 

                        

เสนอขายหุ้นกู้

2 ปี 6 เดือน 
คงท่ี 6.25% ต่อปี 
จ่ายดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดื
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในก
จาก 6 (หก) เดือน นบั
ไม่เกิน 330.00 ล้านบ
– ไม่มี – 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซี
- เพ่ือลงทุนเพิ่มเติมใ
พลงังานไฟฟ้า ไม่เกิน 

- เพ่ือชําระคืนเงินกู้
ล้านบาท 

- เพ่ือเป็นเงินทุนหมุ
ธุรกิจในอนาคต ไม

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(แสดงความจํานงใช้สิ
ในวนัครบกําหนดอาย
จํานงใช้สิทธิแปลงสภ

21ธนัวาคม พ.ศ. 256
   21 มิถนุายนพ.ศ. 2567
   จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิ
Rights Offering: RO) 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไท

ผู้ออก 

ค่าเฉล่ียอุตสา
(ล่าสุด

N/A 

N/A 

N/A 

ระคืนสงู 

               บริษัท 
ป

กู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผ้
ระยะเวลากา

ดือน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภ
บจากวนัออกหุ้นกู้แปลงส
บาท 

ซีย พลสั จํากดั 
ในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่แล
100.00 ล้านบาท และธุรกิ

สถาบนัการเงินและหนีส้ิ

มนุเวียนในการดําเนินธุร
ม่เกิน 80.00 ล้านบาท 
สามารถใช้สิทธิแปลงสภา
สิทธิแปลงสภาพในวนัท่ี 
ยหุุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้แ
ภาพในวนัท่ี 22 พฤษภาค

64 
7 
ดิมทกุรายตามสดัส่วน  

ย จํากดั (มหาชน) 

าหกรรม 
) 

2562 

1.73 

1.95 

0.89 

 ทดีับบลิวแซด คอ
ระกอบธุรกิจเทคโนโล ี
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ
รจองซือ้ระหว่างวนัท่ี1

าพก่อนวนัครบกําหนดไ
สภาพ 

ละธุรกิจในอนาคต ได้แก่
กิจกญัชง-กญัชา ไม่เกิน 5

ส้ินท่ีมีภาระผูกพนัอ่ืนๆ 

กิจของบริษัทและเงินทนุ

าพได้ครัง้แรกในวนัท่ี 21 
14 - 20ธนัวาคม2566) แ
แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน256
คม ถึงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2

 2563 

1.21 

2.30 

0.90 

อร์ปอเรช่ัน จาํกัด (
ยีสารสนเทศและการสื
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภ
3–17 และ 20 ธนัวาค

 

ไถ่ถอนภายหลงั

 ธุรกิจยานยนต์
50.00 ล้านบาท 

ไม่เกิน 100.00 

นสํารองสําหรับ

ธันวาคม 2566 
และครัง้สดุท้าย
67 (แสดงความ
567) 

 

9 เดือน ปี 
2564 
2.28 

2.24 

0.70 

(มหาชน) 
สื่อสาร 
าพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก
คม 2564 รวม 6 วนัทํา

ระดับความเส่ียง 

 
 
เป็นตราสารหนีท่ี้ผู้ออก

ข้อกาํหนดในการดํ

บริษัทจะดํารงไว้ซึง่ "หนี
ข้อกําหนดสิทธิในอตัรา
แปลงสภาพตลอดอายุ
ผลตอบแทนของต

-ไม่มีข้อมลู- 

ความเส่ียงของผู้ออ
1. ความเส่ียจาก

(มหาชน) เน่ือ
การค้าและช่ือ
ดําเนินธุรกิจ อ

2. ความเส่ียงจา
3. ความเส่ียงจ

อปุกรณ์เสริม
ความเส่ียงจา

4. ความเส่ียงจา
เทคโนโลยีอย่
ของลกูค้า จงึ

5. ความเส่ียงจ
จําหน่ายโทรศั

6. ความเส่ียงเก่ีย
ซึ่งตัง้อยู่ในศูน
ต่อสัญญาเช
ค่าใช้จ่ายสงูก

ตํา่ 

ก่อนวนัครบกําหนดไถ่
การ 

(พจิารณาจากอายตุร

กตราสารสามารถไถ่ถอน

ดาํรงอัตราส่วนทางก

นีส้ินสทุธิ" ต่อ "ส่วนของผู้
าส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วนัสิ ้
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ราสารรุ่นอ่ืนในตลา

อก 
กการถูกบอกเลิกสญัญา
องจากบริษัทได้รับสิทธิใน
อทางการค้าทัง้หมด 21 ส
อาจทําให้รายได้ของบริษั
ากการพึง่พงิผู้ จําหน่ายสิน
ากอัตราแลกเปล่ียน เนื
บางส่วนจากต่างประเท
ากอตัราแลกเปล่ียนจากก
ากการล้าสมัยของสินค้
างรวดเร็ว ผู้ผลิตจงึต้องพ
ทําให้บริษัทมีความจําเป็
ากการท่ีมีจํานวนคู่แข่ง
ศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนั
ยวกบัสญัญาเช่าพืน้ท่ี เน่ื
นย์การค้าชัน้นําและซูเป
ช่าพืน้ท่ี หรือผู้ ให้เช่าขอ
กว่าเดิม 

1 2 3 

แบบส

ถอน 

ราสารและอนัดบัความน่
 
 

นก่อนกําหนด 

ารเงนิ 

ผู้ ถือหุ้น” (Net Debt to E
น้งวดบญัชีรายไตรมาสห

ด (YTM) 

าแฟรนไชส์กับทางบริษัท
นการจําหน่ายสินค้าและใ
สาขา หากบริษัทถกูเบิก
ษัทลดลง 
นค้ารายใหญ่  
น่ืองจากบริษัทมีการนํา
ทศ โดยชําระเงินเป็นเงินต
การท่ีบริษัทต้องชําระค่าสิ
า ซึ่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็
พฒันาและออกสินค้ารุ่น
ป็นท่ีต้องปรับลดราคาขาย
งเพิ่มมากขึน้ ซึ่งการเติ
นัรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะกา
น่ืองจากบริษัทมีการจําหน
ปอร์เซ็นเตอร์ โดยบริษัท
อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขส

4 5 6 

สรุปข้อมูลสาํคัญขอ

น่าเช่ือถือ) 

Equity Ratio)ตามนิยามที
หรือวนัสิน้ปีบญัชีของผู้ออ

ท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอ
ให้บริการต่างๆ ภายใต้เค
เลิกสญัญาให้สิทธิจาก A

าเข้าเคร่ืองโทรศัพท์เคลื
ตราต่างประเทศ ทําให้บ
สินค้า  
ป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเป
นใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงกบัควา
ยของสินค้ารุ่นล้าสมยั  
ติบโตของสมาร์ทโฟน ทํ
ารแข่งขนัด้านราคาสินค้า
น่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าราย
ทมีความเส่ียงจากการท่ีไ
สัญญาเช่าท่ีทําให้บริษั

สงู7 8 

งตราสาร 

1 

ท่ีระบไุว้ใน
อกหุ้นกู้

อร์วิส จํากัด 
คร่ืองหมาย
AIS ในการ

ล่ือนท่ีและ
บริษัทอาจมี

ล่ียนแปลง
ามต้องการ

ทําให้ธุรกิจ
า  
ยย่อยทัว่ไป 
ไม่สามารถ    
ษัทต้องเสีย

ง 



 

สรุปฐานะการเ

 

สัดส่วนหนีท้ี่มี

ณ วนัท่ี 30 กนัย

*รายการอ่ืนๆ ได้

ลักษณะพเิศษ
 

1. การลงทนุใ
ราคาท่ีซือ้ม

2. เน่ืองจากต
ในขณะนัน้

3. ตราสารอา
4. ผู้ออกหุ้นกู้
5. การไถ่ถอน

ท่ีจะเสียโอ

 

คาํเตอืนและข้

คําเตือน 
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ายเฉพาะจดัตัง้ขึน้โดย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือบริษัท พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั 
ก่อตัง้จากประสบการณ์การเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ส่ือสารของนายพทุธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมเปิดร้าน
จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในศนูย์การค้ามาบญุครองเป็นรายแรก ต่อมาในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัท 
พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ส่ือสาร และจากการท่ีผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ 
และมีความชํานาญในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ณ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 990,668,925.00 บาท  

ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับ
จดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเก่ียวกบังานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ ให้บริการรับชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยบริษัท
ได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลงัจากนัน้บริษัทได้ดําเนินการขยายสาขาเพิ่มขึน้ตามการ
เติบโตของอตุสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

ในปี 2551 บริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TWZ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท
โดยเป็นสินค้าท่ีสัง่ผลิตและนําเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จดัตัง้สํานกังานตวัแทนในเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน 
เพ่ือประกอบธุรกิจบริหารต้นทนุสนิค้าและควบคมุคณุภาพของสนิค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอยา่งครบวงจรทัง้ค้าปลีก
และค้าสง่ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆโดยบริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรน
ไชส์จาก AIS ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” 
จํานวน 17 สาขา “AIS SHOP” จํานวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY” จํานวน 1 สาขาซึง่บริษัทยงัมีสาขาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“TWZ” อีกจํานวน 2สาขา รวมทัง้สิน้ 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆให้แก่ลกูค้ารายย่อย
แล้วบริษัทยงัจําหน่ายสนิค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกวา่ 200 รายทัว่ประเทศ 

 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้
ความสําคญัในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ซึง่ไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ตัง้อยู่ใน Prime Area เป็น
แหล่งชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทัง้ดแูลรักษาฐานตวัแทนจําหน่ายพร้อมทัง้เพิ่มจํานวน
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ โดยจะพฒันาคณุภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ ผลิต
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําและผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างๆ และนําสินค้าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทเพิ่มมากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถคดัสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพและคุณลกัษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการ              
ท่ีแตกตา่งกนัของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน     
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บริษัทให้ความสําคญัในการสร้างแบรนด์ TWZ เพ่ือให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึน้ จึงควบคมุคณุภาพ
ของสินค้าสํานกังานตวัแทนท่ีเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพ่ือใช้เป็นศนูย์ประสานงานในการบริหารต้นทนุ ในการพฒันาสินค้าให้ได้
สินค้าท่ีมีต้นทนุเหมาะสม และคณุภาพดี นอกจากนีบ้ริษัทยงัขยายธุรกิจไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า
ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทัง้นีบ้ริษัทจะพฒันาธุรกิจทัง้หมดเพ่ือให้สามารถสร้างกําไรให้กบับริษัทในอนาคตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 1.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ซิมการ์ด และ

อปุกรณ์เสริมตา่งๆ จากการท่ีบริษัทได้รับสทิธิในการจําหน่ายสนิค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เคร่ือง หมายการค้าและช่ือ
ทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็น
ร้านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทําให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีครบวงจร ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท
สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 ก) เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสาํหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Accessory) 
(1) โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Handset) 
บริษัทจําหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลากรุ่นหลายย่ีห้อ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ได้ตามความต้องการ และบริษัท               

ยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึง่เป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้าจากประเทศจีน 
ทําให้บริษัทมีสนิค้าท่ีหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ 

(2) อปุกรณ์เสริมสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Accessory)  
อปุกรณ์เสริมท่ีบริษัทจําหน่าย  

-  อปุกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอร่ี เคร่ืองสํารองแบตเตอร่ี หฟัูง สายชาร์ทเคส และแผนกนัรอย เป็นต้น 
- อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ลําโพง Air Play แทน่ชาร์ท เป็นต้น  

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีซือ้จากผู้ จัดจําหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนําเข้าจากผู้ ผลิตใน
ต่างประเทศโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทยงัให้ความสนใจกบัการนําอินเตอร์เน็ตไปเช่ือมต่อกบัอปุกรณ์ต่างๆ ให้อปุกรณ์นัน้สามารถรับ-ส่ง
ข้อมลูให้สามารถควบคมุหรือนําข้อมลูจากอปุกรณ์นัน้มาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพฒันาผลิตภณัฑ์
ตา่งๆ เพ่ือนํามาจําหน่ายอีกด้วย 

 ข) ซมิการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module) 
หากจะพิจาณาตามลกัษณะการชําระค่าบริการของซิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท 

ดงันี ้  
(1)  แบบ Post-Paid คือ ผู้ ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทัง้ค่าใช้บริการ

โทรศพัท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข สําหรับลกูค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) จากคา่ใช้บริการโทรศพัท์อีกด้วย 

(2) แบบ Pre-Paid ซึง่มีช่ือบริการวา่ 1-2-Call!  ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน  ผู้ใช้บริการจะสามารถ
เปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทนัทีภายหลงัการซือ้ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้งานได้อยา่งสะดวกสบาย  
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ค) บริการอ่ืนๆ  
(1) บริการท่ีได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทกุระบบของ 

AIS เฉพาะสาขาท่ีเป็นร้านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYท่ีมีอยูจํ่านวน 21 สาขา  
(2)  ศนูย์บริการหลงัการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TWZ Service Center โดยปัจจบุนั

ศูนย์บริการตัง้อยู่ท่ี ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทัง้หมดสามารถรับเคร่ืองท่ีต้องการซ่อม เพ่ือส่งมาซ่อมยัง
ศนูย์บริการหลงัการขาย โดยลกูค้าไมต้่องเดินทางมาซอ่มเองท่ีศนูย์บริการจงึเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าในการรับบริการ 

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ประเทศไทยกําลงัก้าวสูย่คุเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  สภาวะการแข่งขนัท่ีเข้มข้นขึน้ของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกบัการ

ลงทนุในเครือข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หม่ืนล้านบาท ส่งผลให้ผู้บริการเครือข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริโภค ให้หนัมาใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G  โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัด้านฟังก์ชนัของสมาร์ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึง่ปัจจบุนัระดบัราคาของสมาร์ทโฟน5G ปรับตวัลงมาแล้ว น่าจะทําให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มตดัสินใจซือ้มากขึน้ 
รวมไปถึงผู้บริการเครือข่ายยงัออกแพ็คเกจเพ่ือชกัชวนให้ผู้บริโภคตดัสินใจมาสมคัรแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนท่ีรองรับ
เพ่ือให้เข้าถึงประสิทธิภาพเร่ืองความเร็วของข้อมลูในเทคโนโลยี 5G ท่ีความเร็วในระดบั 1,000 Mbps ขึน้ไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้งาน ชดัเจนมากขึน้   

นอกจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิดตวัสินค้ารุ่นใหม่ท่ีรองรับคล่ืน 5G ออกมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ตลาด
สมาร์ทโฟน3G และ 4G ก็ยงัคงมีการขยายตวั จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้โควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐได้ออกมาตรการ
เยียวยาประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้โครงการ คนละคร่ึง เราชนะ เราไม่ทิง้กนั ผ่านช่องทางการช่วยเหลือ
ด้วยแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัค์ ซึง่สง่ผลให้ประชาชนท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มท่ีใช้งานโทรศพัท์ปุ่ มกด ต้องปรับตวัและหนัมาใช้งาน
สมาร์ทโฟนท่ีราคาไมส่งูมากแตส่ามารถรองรับการใช้งานแอปพลเิคชัน่ได้ 

ในยคุ 5G กลุม่สินค้าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิดตวัออกมาต่อเน่ืองเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น Smart 
home และ Smart device เร่ิมมีบทบาทกบัชีวิตเรา หรือกลายเป็นสว่นหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ว ทัง้ กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์           
ดดูฝุ่ นบ้านอจัฉริยะท่ีต้องอาศยัการควบคมุผา่นสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียว  

ปัจจบุนัสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน่ ยงัเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยงัจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบ
รนด์ ได้พฒันาแอปพลเิคชัน่ให้ควบคมุการดแูล และใช้งานฟังค์ชัน่ตา่งๆ ของรถยนต์ สร้างเป็นจดุขายของแบรนด์ตนเองเพ่ือแข่งขนั
กนัในตลาด  รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่ีกําลงัเป็นเทรนด์ท่ีมาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเข้ามาแทนท่ียานยนต์           
ท่ีใช้นํา้มันเชือ้เพลิงในอนาคต นอกจากไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้เชือ้เพลิงลงด้วย 
คา่บํารุงรักษาท่ีถกูกวา่เน่ืองจากชิน้สว่นอะไหลใ่นรถยนต์น้อยกวา่มากและเม่ือดจูากนโยบายของรัฐเก่ียวกบัยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็น
ได้ว่ามีการส่งเสริมมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้มท่ีจะประกาศว่าภายในปี 2030               
จะผลกัดนัให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสดัส่วน 30% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าท่ีได้รับการส่งเสริมจาก BOI การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุสําหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า  การร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขยายจดุบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีมากขึน้ ซึ่งล้วนสง่ผลดีต่อโอกาสการพฒันาและเติบโตของกลุม่ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีจะมีมากขึน้ในอนาคต 

โดยทางบริษัทฯผู้ ท่ีอยู่คู่คนไทยมามากกว่า 20ปีเป็นผู้ มีความเข้าใจและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดไม่ว่าจะ
พฒันาผลิตภัณฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้แนวคิดท่ีจะดึงความคุ้มค่าจับต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ ท่ีมี
บทบาทในธุรกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1)  ตัวแทนจาํหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   
ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอปุกรณ์เสริมผา่นร้านค้าซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายในเครือของตนเอง ทัง้ในรูปแบบสาขาท่ีดําเนินการเอง 
และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจดัการ บริการหลงัการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
ตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มนีจ้ะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้บริการ ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการขายและการ
ให้บริการลกูค้าตลอดเวลา อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งส่งผล
ให้ตวัแทนจําหน่ายท่ีอยูใ่นเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้ใจของลกูค้า  

2) ผู้จัดจาํหน่าย (Distributor / Dealer) 
ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นกลุม่ผู้จดัจําหน่ายจะได้รับการแต่งตัง้จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้น

การขายส่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
บริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ จัดจําหน่าย โดยผู้ จัดจําหน่ายจะซือ้ผลิตภัณฑ์จากผู้ ผลิตโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยตรง เพ่ือนํามา
จําหน่ายตอ่ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย หรือร้านค้าปลีกทัว่ไป  

3) ตัวแทนจาํหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  
ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศโดยตรงเช่นกนั 

แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็มีการจําหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่
ตวัแทนจําหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลกูค้าเน่ืองจากต้องติดต่อกบั
ทัง้ผู้ ผลิตและผู้ บริโภคโดยตรง เป็นผลทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจําหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้เป็นอยา่งดี 

4)  ร้านค้าปลีกรายย่อย 
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทนุน้อย และมกัจะไม่มีระบบการจดัการ และ

บริการหลงัการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลกูค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ส่งผลทําให้
ได้รับความน่าเช่ือถือจากลกูค้าน้อยกวา่ผู้จดัจําหน่ายประเภทอ่ืนๆ    
 
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดังนี ้

1. บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์          
ในการเปิดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับ
รางวลัดีเด่นทัง้ด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก 
AIS มาโดยตลอด     

2. บริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้า
จากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดงักล่าวมีราคาถกูและมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค             
ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้มีการซือ้สินค้าเพิ่มเติมจากตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนในประเทศไทยทําให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
มากย่ิงขึน้ รวมทัง้สามารถบริหารต้นทนุสนิค้าได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ด้วย   

3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึ่งตัง้อยู่ใน Prime Area 
และด้วยเครือข่ายของตวัแทนจําหน่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ รวมถึงศนูย์บริการหลงัการขายท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้การ
สนบัสนนุ ได้ทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค สง่ผลให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
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2.  ปัจจัยความเส่ียง 

2.1  ความเส่ียงจากการถูกบอกเลกิสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS 
Shop และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิระบวุ่า
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาหากเกิดเหตุการณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สามารถบอกเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั  ปัจจุบนั บริษัท
ได้รับสิทธิในการเปิดร้านจํานวน 21 สาขา หากบริษัทถกูบอกเลิกสญัญาให้สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้รายได้ของ
บริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการท่ีสถานท่ีตัง้สาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดงันัน้ ถึงแม้จะถกูยกเลิก
สญัญาให้สิทธิดงักล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดําเนินการร้านค้าดงักล่าวในช่ือร้าน TWZ Shop เพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการ              
ได้โดยทนัที   

การท่ีธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกือ้หนนุธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจําหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงิน
เฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร ทําให้มีโอกาสน้อยมากท่ีบริษัทจะถกูบอกเลิกสญัญาจาก AIS และ
ผู้บริหารเช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจาก AIS อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

2.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จาํหน่ายสนิค้ารายใหญ่  

เน่ืองจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฉพาะบางย่ีห้อและบางรุ่นเท่านัน้ ดงันัน้
เพ่ือให้บริษัทมีสินค้าจําหน่ายได้ครบทุกร่น ทกุย่ีห้อ จึงต้องสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายหลายราย โดยการสัง่ซือ้สินค้าของบริษัทจาก              
ผู้จดัจําหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึน้อยู่กบัย่ีห้อและรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม ส่วนลดจากการซือ้สินค้า
ปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทัง้ข้อเสนอตา่งๆ จากผู้จดัจําหน่าย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยงัคงรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกระจายการสัง่ซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปยงัผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืน 
นอกจากนีบ้ริษัทยังเป็นผู้ จัดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์“TWZ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทําให้บริษัทมีสินค้า              
ท่ีทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้าเพิ่มมากขึน้ และลดการพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายสนิค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

2.3  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   

บริษัทมีการนําเข้าเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ทําให้บริษัทอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการท่ีบริษัทต้องชําระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความ
เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด อีกทัง้มีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยจะทําสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้ 
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2.4  ความเส่ียงจากการล้าสมัยของสนิค้า   

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ผู้ผลติจงึต้องทําการพฒันาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ 
ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองสินค้าท่ีมีอยู่อาจเส่ือมความนิยมและล้าสมยั 
ทําให้บริษัทไมส่ามารถจําหน่ายสนิค้าดงักลา่วได้ บริษัทจงึอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับลดราคาขายของสนิค้ารุ่นดงักลา่วเพ่ือให้
ทนักบัตลาดและสามารถแข่งขนัได้ 

จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมามากกว่า 20 ปี ทําให้มีความเข้าใจถึงภาวะ
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอย่างดี  ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสําคญัในการคดัเลือกย่ีห้อและรุ่นของสินค้าท่ีจะนํามา
จําหน่ายอย่างระมดัระวงั โดยบริษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของลกูค้าทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค
อย่างสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําท่ีบริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัจําหน่ายอีกด้วย สง่ผลทําให้บริษัทสามารถคดั
สรรสินค้าได้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัของทกุสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลงัได้ในทนัที ประกอบกบัการ
ท่ีบริษัทมีช่องทางการขายผ่านตวัแทนจําหน่าย สง่ผลทําให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนท่ีสินค้าท่ีมีอยู่จะเส่ือมความ
นิยม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทัง้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดได้  บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เง่ือนไขและตามเวลาท่ีตกลง
จากผู้ผลติ และ/หรือผู้จดัจําหน่ายรายดงักลา่วอีกด้วย  

 2.5  ความเส่ียงจากการที่มีจาํนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้ 

การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ท
โฟน ทําให้ธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงขึน้โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัท
เป็นร้านตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS ซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ ประกอบกบัการท่ีบริษัทมีสินค้าท่ีให้บริการ
แก่ลกูค้าท่ีหลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุและทัว่ถงึทัง้ในสว่นของการขายปลีกโดยมีสาขาซึง่สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน 
Prime Area ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีตวัแทนจําหน่ายครบทกุภมิูภาคของประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีศนูย์บริการท่ีมีคณุภาพ
และครบวงจร สามารถสนบัสนนุสนิค้าตา่งๆของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลทําให้บริษัทมีรายได้จากการบริการท่ีสม่ําเสมอ 
รวมทัง้การท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ทําให้บริษัทเช่ือมัน่วา่บริษัทมีความพร้อมและสามารถท่ีจะแข่งขนักบัผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมได้เป็นอยา่งเตม็ท่ี 

2.6  ความเส่ียงเก่ียวกับสัญญาเช่าพืน้ที่ 
เน่ืองจากบริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททัง้สิน้จํานวน 23 สาขา 

ซึง่ตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดงันัน้บริษัทจะต้องทําการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของสญัญาเช่า
ระยะสัน้และระยะยาว บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรืออาจมีความเส่ียงจากการท่ีผู้ ให้เช่า             
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการตอ่สญัญาท่ีทําให้บริษัทต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เดิม แตจ่ากการท่ีบริษัทเป็นคูค้่าท่ีดีของผู้ ให้เช่าพืน้ท่ี 
มาโดยตลอด จงึทําให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วคอ่นข้างน้อย 
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3.  กลยุทธ์การแข่งขัน 

3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร   

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ให้ดําเนินงานภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY 
ซึ่งถือเป็นร้านตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจําหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตวัแทน
จําหน่ายทัว่ไป จะไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตัง้ระบบ Computer Online เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมลูกบั AIS จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากบริษัทสามารถป้อนข้อมลูของ
ลกูค้าเข้าสูร่ะบบทะเบียนบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ AIS ได้ในทนัที ในขณะท่ีตวัแทนจําหน่ายทัว่ไปจะต้องทําการลงทะเบียนผา่นทาง 
Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึง่จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการท่ีนานกวา่   

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรืออปุกรณ์ทัง้ท่ีอยู่
ในระหวา่งการรับประกนัและท่ีสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนัแล้ว โดยลกูค้าสามารถนําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีชํารุดมาทําการซ่อมแซม
ได้ท่ีทกุสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการจดัสง่สนิค้าท่ีชํารุดดงักลา่วไปทําการซอ่มแซมยงัศนูย์บริการหลงัการขาย จะเห็นว่า
การให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการท่ีครบวงจร เป็นการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า 
รวมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ  

3.2 การมีช่องทางการจาํหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถงึ 

1) การเลือกทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการเปิดสาขา 
เน่ืองจากรายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะ            

ในแหลง่ชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจบุนั บริษัทมีสาขาจํานวน 23 แหง่   

2) การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่าย 

ตวัแทนจําหน่ายถือเป็นช่องทางสําคญัในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการท่ีบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นรายแรกๆ  บริษัทจึงมีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่ายเหลา่นีม้าเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีฝ่ายขายท่ีรับผิดชอบในการดูแลตวัแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ดยตรง โดยจะทําการติดต่อและตรวจเย่ียมตวัแทนจําหน่ายอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ  ทัง้ในเร่ืองความรวดเร็วในการส่ง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักบัความต้องการ คณุภาพสินค้า รวมทัง้ราคาสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย              
ในกลุม่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มแรงจงูใจในการซือ้สนิค้าจากบริษัท    

3.3 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่ 

บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตัง้แต่ปี 2537 และในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัต่างๆ จาก AIS อย่าง
ต่อเน่ือง สง่ผลทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก AIS อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในด้านการจดัโปรโมชัน่ร่วมกนั 
งบประมาณการตกแตง่ร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS 
BUDDY 
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3.4 การบริหารสนิค้าคงคลังที่มีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารสินค้าคงคลงัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน   ดงันัน้ บริษัทอาจประสบกับ
ปัญหาอนัเกิดจากสินค้าล้าสมยัหรือสินค้าเส่ือมความนิยม บริษัทจึงมีการพฒันาระบบการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยใช้ระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของทกุสาขา  ทําให้สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้าคงคลงัทกุชิน้ทกุสาขาในทกุสิน้วนั สําหรับท่ีคลงัสินค้าบริษัทจะจดัแบ่ง
พนกังานตรวจนบัตามประเภทของผลิตภณัฑ์  โดยจะทําการสุ่มตรวจนบัสินค้าตามหน่วยนบั (กล่อง) เพ่ือทําการเปรียบเทียบยอด
สินค้าคงเหลือกบัรายงานสินค้าคงคลงัจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนบั
สินค้าในแต่ละสาขา และท่ีคลงัสินค้าอย่างสม่ําเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดงักล่าว ส่งผลทําให้บริษัท            
มียอดสญูหายของสนิค้าคงคลงัต่ํามาก 

 3.5 ความหลากหลายของผลติภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลติภัณฑ์เพ่ือมาจาํหน่าย 

บริษัทได้มีการจดัซือ้จดัหาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกนัก็ได้มีการนําเข้าสินค้า
จากประเทศจีนเข้ามาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท “TWZ” ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ครบทกุกลุม่ และการท่ีผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกบั
การได้รับข้อมลูข่าวสารจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผู้ผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําตา่งๆ อยู่เป็นประจํา ทําให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคล่ือนไหวของตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ในภาพรวม จงึทําให้สามารถคดัเลือกสนิค้าท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดได้เป็นอยา่งดี  

 3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 

บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่ลกูค้าทัง้
ก่อนและหลังการขาย ทัง้นี ้พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพืน้ฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมี
คณุภาพในการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน โดยพนักงานทกุคนจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศกัยภาพของโทรศพัท์ วิธีการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้มีการ Update ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่เป็นระยะเพ่ือท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ลกูค้าได้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ ในสว่นพนกังานท่ีให้บริการหลงัการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีก็จะได้รับ
การฝึกอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ทักษะต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการได้ตาม
มาตรฐานท่ีศนูย์บริการกําหนดไว้  

3.7 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง (Integrated Marketing Communication) 

บริษัทมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ทัง้แก่ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค ซึ่ง
นอกจากจะเป็นวิธีท่ีช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยงัสร้างความคุ้นเคยในตราผลติภณัฑ์ของบริษัทอีก 
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4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าของบริษัท สามารถแบง่ออกเป็น  2  กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้   

 1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  

บริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตัง้อยู่ตามศนูย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ และบริษัทมีบริการสินเช่ือแบบผ่อนชําระสําหรับการซือ้สินค้าของบริษัท ทัง้จากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด และสถาบันการเงินรายอ่ืน ๆ ท่ีให้บริการ
สนิเช่ือผอ่นชําระ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ารายยอ่ยเพิ่มมากขึน้ 

2.  กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจาํหน่ายทั่วไป (Dealer)   

 นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปแล้ว บริษัทยงัจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกว่า 200 รายทั่วประเทศ  และจากการท่ีบริษัทมียอดการสัง่ซือ้สินค้าต่อครัง้ใน
ปริมาณมาก ทําให้บริษัทได้รับการสนับสนุนในการทําตลาดจากผู้จัดจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทัง้ในเร่ืองของรุ่นของสินค้า 
ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินค้า  ดงันัน้การท่ีตวัแทนจําหน่ายสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจดัสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ 
ทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายเอง และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการท่ีบริษัทมีการ
จดัส่งสินค้าที่รวดเร็วและราคาสินค้าที่เหมาะสม  รวมทัง้การที่บริษัทมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้กบัตวัแทนจําหน่าย
อยา่งสม่ําเสมอ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตวัแทนจําหน่ายอยา่งตอ่เน่ือง   

5.  นโยบายราคา 

สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนําเข้าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทนุบวกอตัรากําไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคณุสมบติั
การใช้งานของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ความนิยมของลกูค้าตามสภาวะการแข่งขนัของตลาด  

เน่ืองจากเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้จดัจําหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคา
สนิค้าอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้จดัจําหน่ายเหลา่นัน้ บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น 
เง่ือนไข และตามเวลาท่ีได้ตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพ่ือแข่งขนัในตลาดได้   

6.  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายสนิค้าของบริษัท แบง่ได้เป็น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

6.1 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านสาขาของบริษัท  

บริษัทจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาของบริษัทท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั จํานวนรวม
ทัง้สิน้ 23 สาขา ซึง่ตัง้อยูแ่หลง่ธุรกิจท่ีสําคญั  ซึง่ถือเป็นทําเลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลกูค้าทัว่ไปมีพฤติกรรมท่ีเน้นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซือ้สินค้าหรือใช้บริการ  การท่ีสาขาของบริษัทตัง้อยู่ในทําเลดงักล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการ              
ท่ีลกูค้าทัว่ไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าทัว่ไปจะเน้นการให้บริการเป็นสําคญั 
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โดยบริษัทจะมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายย่ีห้อและรุ่นให้แก่ลกูค้าเพ่ือทําการเปรียบเทียบทัง้การใช้งานและราคาเพ่ือให้
เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 

6.2 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านตัวแทนจาํหน่าย (Dealer) 

บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กบัตวัแทนจําหน่ายในลกัษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลกูค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสําหรับ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบือ้งต้นของ
ตวัแทนจําหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตวัแทน
จําหน่าย เขตพืน้ท่ีในการจําหน่ายสินค้าของตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น เพ่ือประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ ท่ีจะมาเป็นตวัแทน
จําหน่ายของบริษัทแต่ละราย ซึง่การขายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายสว่นใหญ่ บริษัทจะให้สว่นลดการค้าในกรณีท่ีลกูค้าชําระเป็น
เงินสด และจะให้เครดิต 7 - 120 วนั สําหรับตวัแทนจําหน่ายท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจําและทําธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 
และไมมี่ประวติัการผิดนดัการชําระเงิน  

6.3 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท อาร์เอสมอลล์ จํากดั,บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท ลาซาด้า จํากดั, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั, บริษัท โรบินสนั จําดดั (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากดั, 
บริษัท เพาเวอร์บาย จํากดั, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากดั เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกบับริษัทดงักล่าว 
โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้า 

7. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
วงเงนิจาํนอง 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 
ท่ีดิน 
อาคาร 
สว่นปรับปรุงอาคาร  
(ปรับปรุงสาขาและสํานกังาน) 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 
เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

62.06 
59.82 

1.05 
 

0.85 
0.36 
0.82 

13.32 
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รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สนิใช้ในการประกอบธุรกจิจากผู้ให้เช่าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้  

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริ
บิวชัน่ซิสเทมจํากดั 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาศรีนครินทร์ 
ชัน้ 1อาคารเทสโก้โลตสั สาขารัตนาธิเบศร์ 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาแจ้งวฒันะ 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาสขุมุวิท 50 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาหลกัส่ี 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาพระราม 3 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาบางนาตราด 

42.00 
13.00 
15.00 
19.00 
17.00 
34.00 
27.00 

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

บริษัท สยาม รีเทล 
ดีเวลลอ็ปเม้นท์จํากดั 

Telewiz Shop 
 
 

ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 
3033 
ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 
3033A 

77.17 
74.00 

01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64 
01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง 225 อาคารเซน็ทรัลพลาซา่  
รัชดา-พระราม 2 

119.53 22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64 

บริษัท ออลซีซนัส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

Telewiz Shop ชัน้ 3 อาคารออลซีซนัส์คอมเพลก็ซ์ 
ห้อง 334/3  

10.31 29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66 

บริษัท บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็
เตอร์จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารศนูย์การค้า บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็เตอร์ 
สาขาบางนา 

32.50 08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64 
 

 Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศนูย์การค้า 
บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็เตอร์ บางพลี 

115.00 15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64 
 

 Telewiz Shop 
 

Telewiz Shop 
 
 

ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟร์ู สาขาพระราม 2 
ชัน้ใต้ดิน  
ศนูย์การค้า บ๊ิกซีซเูปอร์ 
เซน็เตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่  
 

19.31 
 

14.06 
 
 

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

 
 

บริษัท บางนาเซน็ทรัล 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

Telewiz Shop ชัน้ 5 ห้อง  529 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้บางนา 44.88 01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลราม
อินทรา 

53.75 
 

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64 
 

    
Telewiz Shop ชัน้ 3 ห้อง 344-345 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลป่ินเกล้า 150.74 04 ธ.ค. 63 – 14มี.ค. 64 

    
บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็
เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมิู 129.00 1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 64 

คณุสํารวม จินตสเุมธ TWZ Shop 100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 140.80 01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ไคตคั นาริตะ 
จํากดั 
 
 
 
 
บริษัท ปิยะชาติ จํากดั 
 
 
 
 
บริษัท ไคตคั นาริตะ 
จํากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 
 
 
 
 
บริษัท ปิยะชาติ จํากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 

สํานกังานและ
คลงัสินค้า 

 
 

 
สํานกังานและ
แผนกบริหาร
หลงัการขาย 

 
 
คลงัสินค้า 

 
 
 
 
 
สํานกังานและ
แผนก Fibre 

 

47/377 ชัน้ 4 ห้อง 411 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 401 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 
273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ 
RATCHADA  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
 
 
 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 410 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 402 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 
 
273/2ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA  
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 
  

180.00 
 

308.00 
 
 

345.30 
 
 

 
 

110.00 
 

208.00 
 
 
 

172.65 
 

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64 
 

15  ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64 
 

 
01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66 

 
 

 
 

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

 
15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64 

 
 
 
1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66 

รายละเอียดสทิธิการเช่าพืน้ที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ที่ตัง้ วัตถุประสงค์ 
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 
ภาระผูกพนั 

 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ห้อง  305 ชัน้  3  อาคารศูนย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 3 

Telewiz Shop 75.20 10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65 จดจํานองกบั 
ธนาคาร 

0.40 

ห้อง 509A ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้
บางนา 

Telewiz Shop 110.00 1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66 จดจํานองกบั 
ธนาคาร 

0.64 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนือ้ท่ี

ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั ท่ีบริษัทได้ซือ้หุ้นมาจากผู้ ถือหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ส่งผล
ให้บริษัทมีประโยชน์จากการใช้สัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนือ้ท่ีเพิ่มขึน้อีก
ประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคารสํานกังาน เพ่ือการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้วย
สญัญาเช่า 4 ฉบบั ได้แก่ 
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1.  สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสร้างอาคาร เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบบั 
2.  สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร เพ่ือดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 

14 สงิหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบบั 

ทัง้นี ้สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดในพืน้ท่ีเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทยทัง้สิน้ทนัที         
ท่ีลงมือปลกูสร้างหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึ่งเป็นไปตามสญัญาเช่าทัง้ 4 ฉบบักบัการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิารเพิ่มทุนที่ผ่านมา 

ปี ประวัตกิารเพิ่มทุน 
2561  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตดั หุ้นสามญั

ท่ียงัมิได้จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 5,156,806,091 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท 

 ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามสดัส่วนการจองซือ้ในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ 
1 ปี นบัแตว่นัท่ีออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เพิ ่มทนุจดทะเบ ียนของบริษัท  จํานวน  1,022,316,574.90 บาท  โดยออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน  จํานวน 
10,223,165,749 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ิมขึน้จาก 
625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,482,246,820 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท 

2563  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตดัหุ้นสามญั
ที่ซือ้คืนและยงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัทจํานวน 4,000,000.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามญั
ลดลงทัง้สิน้ 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น   
เป็น 16,442,246,820 หุ้น 

2564  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัไม่ได้จําหน่ายทัง้หมด 653,555,757.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามญัลดลงทัง้สิน้ 
6,535,557,570 หุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็น 9,906,689,250 หุ้น 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท 

 ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็น 1,489,342,794.10 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ได้จําหน่ายทัง้หมด 161,772,080.90 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้ นสามัญลดลงทัง้สิน้ 
1,617,720,809 หุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็น 14,893,427,941 หุ้น 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท 
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9.  ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 9 ทา่น ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

ช่ือ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
นาย พทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัท 

นาย กิตติพงศ์ กิตติภสัสร กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) / กรรมการ 
นาง ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
นาย ภทัร ลาภานนัท์ กรรมการ 
นาย ณฐัชยั เจริญขจรกลุ กรรมการ 
นาย บนัดาล อดุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นาย พงชาญ สําเภาเงิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวนลนีิ ประทบัศร เป็นเลขานกุารบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 สรุปได้ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น % 

1 นาย พทุธชาติ รังคสิริ 1,306,980,951 8.78 
2 นาย วิวฒัน์ โกวิทย์โสภณ 680,000,000 4.57 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 500,035,415 3.36 
4 นาง เพชรัตน์ ทองแตง 184,333,333 1.24 
5 นาย ยทุธศกัด์ิ จัน่นิธิกลุ 180,700,000 1.21 
6 นาย ธงชยั อพุนัวนั 140,200,000 0.94 
7 นาย กฤษดา อคัรพทัธยากลุ 120,634,200 0.81 
8 นาย ณฐัวิทย์ วฒิุกลุพานิช 104,253,000 0.7 
9 นาย กิตติพงศ์ สวุรรณรักษ์ 90,000,000 0.6 

10 นาย อฐั ทองแตง 78,988,666 0.53 

 
10.  ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไรสทุธิ 5.10 ล้านบาท 54.53 ล้านบาท 61.04 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท 2.73 ล้านบาท 3.05 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 8,549 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี - บาท:หุ้น - บาท:หุ้น 0.00286 บาท:หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ -  ล้านบาท -  ล้านบาท 24.45 ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** - % - % 40.05 % 
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ตามท่ีบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้
เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตัง้สํารองทางกฎหมาย 0.26 ล้านบาท เพ่ือนํากําไรสะสมไว้เป็นเงินลงทนุสําหรับขยายธุรกิจ
ของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 

1. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงาน 
 สําหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,492.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
2,315.51 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 177.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 7.65 ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

-  รายได้จากการขายและบริการ จํานวน 2,467.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,272.89 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปี
ก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 194.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 8.57 เน่ืองจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้สําหรับงวดเก้าเดือนของปีปัจจุบนัจะมีรายได้เพิ่มขึน้แต่รายได้ของงวดปัจจุบนัและงวด
เดียวกนัของปีก่อนยงัมีรายได้จากการขายลดลงจากท่ีผา่นมา 
 -  รายได้สนบัสนนุการขาย เป็นจํานวนเงิน 8.39 ล้านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิด
เป็นจํานวนเงิน 11.99 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินค่าสนบัสนนุการขายจาก 
ผู้ จําหน่ายลดลงตามการจดัการสง่เสริมการขายของผู้จดัจําหน่าย 
-  รายได้อ่ืน เป็นจํานวนเงิน 16.53 ล้านบาท ลดลงจาก22.24 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 
5.71 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 25.67 สว่นใหญ่รายได้อ่ืนของบริษัทประกอบด้วยกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ และดอกเบีย้รับ 

-  ต้นทุนขายและบริการ จํานวน 2,210.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,076.66 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจาก บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการจดัจําหน่ายสนิค้าเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
-  ต้นทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน 45.19 ล้านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อน และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 128.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 105.74 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากบริษัทมีประมาณการด้อยคา่สนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 
-  สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 5.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก (0.45) ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 6.23 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการปรับปรุงบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง
สญัญาเช่า  
-  ต้นทนุทางการเงิน จํานวน 95.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 89.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นต้นทนุ
ทางการเงินจากการดําเนินงานปกติของบริษัท 
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ จํานวน 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1.93 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน             
คิดเป็นจํานวน 2.57 ล้านบาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น 
- กําไรสทุธิ เป็นจํานวนเงิน 14.11 ล้านบาท ซึ่งกําไรสทุธิดงักลา่วถกูบวกด้วยผลขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 1.30 ล้านบาท ดงันัน้กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทจึงเป็นจํานวนเงิน 15.41 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก (4.95) ล้านบาท 
ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจํานวน 20.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 411.31 เน่ืองจากบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น  
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ฐานะการเงนิ 
 

บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นจํานวน 6,011.45 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวน 5,758.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 252.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 
4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.61 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสนิทรัพย์ท่ีสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  
-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน เป็นจํานวน 1,658.86 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 
1,734.02 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 75.16 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 4.33 ลกูหนีก้ารค้า
ของบริษัทลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ทําให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง สําหรับ
ลกูหนีอ่ื้นของการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลกูหนีอ่ื้น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้
ค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบีย้ค้างรับ 
-  สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริม รวมถึงขยะท่ีเป็น
วตัถดิุบเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจํานวน 1,868.08 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึน้จาก
จํานวน 1,781.64 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจํานวน 86.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.85 โดยสินค้าคงเหลือได้เป็นไป
ตามนโยบายการบริหารสนิค้าของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัราคาต้นทนุสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่หน่วยสงูขึน้มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ซึ่งเป็นเงินฝากท่ีติดภาระคํา้ประกันมีจํานวน 352.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
351.40 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 0.25 
- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 151.85 
ล้านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีประมาณการด้อยคา่สนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 
 

สภาพคล่อง 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จํานวน 581.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 253.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราส่วนร้อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของ
แหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินสดดงันี ้
-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 101.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและการ
เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 
-  เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 9.17 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 138.64 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทนุ  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เทา่กบั 2.24 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เทา่กบั 2.27 เทา่  

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จํานวน 2,466.86 ล้านบาท ในขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย เทา่กบั 3,544.59 ล้านบาท สง่ผลทําให้อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.70 เท่า ลดลงจาก 
0.90 เทา่ ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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งบการเงนิของบริษัท 

 

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

6 581,894 351,172 574,716 340,580 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,658,863 1,734,016 1,669,221 1,789,173 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 

 - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5.1 5,000 5,500 239,501 220,001 
 - กจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนั 8 5,000 - 5,000 - 

สินค้าคงเหลือ 9 1,868,078 1,781,639 1,784,496 1,699,799 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 18 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเชา่ทางการเงิน 10.1 5,814 4,797 4,041 2,725 

- โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เชา่ภาย

   ใตสั้ญญาเชา่ทางการเงิน 10.2 10,042 10,042 -                            - 

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10.3 352,274 351,403 351,776 350,928 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11 267,358 267,358 -                            - 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนหรือกลุม่สินทรัพยท่ี์จะจาํหนา่ย 

ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 12 151,850 180,250 163,950 192,350 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,906,191 4,686,177 4,792,701 4,595,556 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเชา่ทางการเงิน 10.1 64,466 66,950 40,899 42,679 

- สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 7,164 7,162 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 13.1, 13.2.1 56,171 50,387 408,000 406,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 114,900 114,900 15,900 15,900 

15 173,662 176,665 71,665 80,010 

16 49,202 8,502 50,321 11,748 

คา่ความนิยม 17 66,312 66,312 - - 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม

- สิทธิการเชา่ท่ีดิน 18.1 9,780 10,650 - - 

- สิทธิการเชา่พื้นท่ี 18.2 685 1,048 685 1,048 

- สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 18.3 452,262 453,504 5,261 6,501 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,139 1,147 - - 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 19

- ท่ีดินรอการพฒันา 23,625                     23,625                   -                            - 

- สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื่น 85,890 91,645 13,720 20,761 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,105,258 1,072,497 606,451 584,647 

รวมสินทรัพย์ 6,011,449 5,758,674 5,399,152 5,180,203 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20 1,332,028 1,572,280 1,322,351 1,562,807 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 326,382 311,899 142,494 152,396 

สว่นของหน้ีสินตามสัญญาเชา่

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 17,999 3,296 18,660 4,440 

สว่นของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- หุ้นกู ้ 22 417,178 - 417,178 - 

- เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 23 14,993 - 14,993 - 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5.1 69,509 69,509 36,829 42,408 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - กจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนั

- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 24.1 - - - - 

- เงินกูย้ืมระยะส้ันอื่น 24.2 412 94,641 - 94,229 

ภาษีเงินไดค้้างจา่ย 1,818 2,619 1,794 2,190 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.1 3,124                       3,571 3,124 3,571 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.2 3,399                       2,283 1,650 1,109 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,186,842 2,060,098 1,959,073 1,863,150 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 23 27,810 20,000 27,810 20,000 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 21 25,490 4,726 25,298 6,182 

หุ้นกู ้ 22 - 410,803 - 410,803 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 115,321 116,178 6,671 6,815 

ผลประโยชน์พนักงาน 13,404 11,345 12,672 10,795 

หน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.1 3,543                       5,871 3,543 5,871 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.2 93,841 97,241 45,566 47,216 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 609 609 247 247 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 280,018 666,773 121,807 507,929 

รวมหนี้สิน 2,466,860 2,726,871 2,080,880 - 2,371,079 

ประมาณการหน้ีสินไมห่มุนเวียนสําหรับ

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 26.1

หุ้นสามัญ  16,511,148,750 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,651,115 1,651,115 

หุ้นสามัญ  16,442,246,820 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,644,225 1,644,225 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 14,893,427,941  หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,489,343 1,489,343 

หุ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 990,669 990,669 

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 1,215,168 1,215,168 1,215,168 1,215,168 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

 - จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 53,622 53,622 53,622 53,622 

 - จดัสรรสํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 26.2 - - - - 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 515,884 500,477 560,139 549,665 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุ้น - - - - 

รวมสว่นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,274,017 2,759,936 3,318,272 2,809,124 

สว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 270,572 271,867 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,544,589 3,031,803 3,318,272 2,809,124 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,011,449 5,758,674 5,399,152 5,180,203 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 28 2,467,616 2,272,891 2,381,368 2,207,239 
รายไดอ่ื้น 28

- รายไดส้นับสนุนการขาย 8,388 20,382 4,903 18,774 

- รายไดอ่ื้นๆ 16,534 22,237 25,587 22,027 

รวมรายได้ 2,492,538 2,315,510 2,411,858 2,248,040 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ (2,210,702) (2,076,656) (2,138,598) (2,022,308) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (45,194) (47,089) (45,183) (47,089) 
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (128,365) (105,741) (119,766) (89,275) 
ตน้ทุนทางการเงิน 28 (95,447) (89,221) (93,278) (85,887) 
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษทัรว่ม 5,784 (450) - - 

รวมค่าใช้จ่าย (2,473,924) (2,319,157) (2,396,825) (2,244,559) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 18,614 (3,647) 15,033 3,481 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 28 (4,502) (1,929) (4,559) (2,135) 
14,112 (5,576) 10,474 1,346 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - 269 - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - 269 - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

สว่นท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15,407 (4,950) 10,474 1,346 
สว่นไดเ้สียท่ีไมอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - 

รวม 14,112 (5,576) 10,474 1,346 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15,407 (4,681) 10,474 1,346 
สว่นไดเ้สียท่ีไมอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - - 

รวม 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 27 0.0012 (0.0005) 0.0008 0.0001 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท
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บริษัท ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

คาํเตือน: การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัททีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขาย

ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ ถือหุ้น

ในต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี ้

ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะทําให้หรืออาจทําให้บริษัท            

มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่นีไ้ม่ได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะ

ไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน(U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน 

Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอ

ขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ในประเทศแคนาดาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศแอฟริกาใต้หรือในประเทศอ่ืนใด 

ท่ีการแจกจ่ายเอกสารเหลา่นีจ้ะไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรืออาจะทําให้บริษัทมีหน้าท่ีใดๆเกินกว่าหน้าท่ีตามกฎหมายไทยโดย

การเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอ่ืนใดอาจมีขึน้เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทได้รับการ

ยกเว้นการขออนญุาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ทัง้นีต้ามท่ีบริษัทพิจารณาเหน็สมควร 
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วธีิปฏิบัตใินการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของ 

บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

1. กาํหนดระยะเวลาจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัท่ี 13– 17 และ 20 

ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) 

2. สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทในครัง้นี ้

(“ผู้รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสทิธิแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีสํานกังานใหญ่

ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตัง้แต่ 9.00 น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง

ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) ตามท่ีอยูด้่านลา่ง 

ช่ือ บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ตดิต่อ เลขานกุารบริษัท 

โทรศัพท์ 0-2275-9789 

โทรสาร 0-2275-9798 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จดัส่งเอกสารต่างๆ

คือใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพและเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ทัง้นีเ้อกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ีทําการบริษัทภายใน

เวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็นอย่างช้าและเพ่ือความสะดวกในการจองซือ้กรุณาวงเลบ็มมุซองว่า

“การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 
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สําหรับผู้ ถือหุ้ นในต่างจังหวัดกรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมีบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์โดยทางบริษัท

หลกัทรัพย์ของทา่นจะให้คําแนะนําและ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีสํานกังานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงัท่ีกลา่วแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมี

สิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php

ตามท่ีระบใุนหวัข้อ 3 “วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบบันี ้

3. วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 

(รวม 6 วนัทําการ) โดยมีวิธีการ ดงันี ้

1. ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานท่ีรับ

จองซือ้ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO)  

ตลอด 24 ชัว่โมงภายในวนัท่ี 13 -17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม6 วนัทําการ) 

2. ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

ผู้จองซือ้จะต้องสง่เอกสารหลกัฐานการจองพร้อมต้นฉบบัใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพสง่

มาท่ีบริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรณีผู้จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php 

ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “โอนเงิน”พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ้

หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบจากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้แล้วบนัทึกและ/หรือพิมพ์หลกัฐาน

การชําระคา่จองซือ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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3. ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาํการ 

โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง

สภาพ ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น.ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวนัท่ีใน

เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564พร้อมทัง้ระบุช่ือ-

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค        

ในกรณีท่ีลูกค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ 

แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

ได้บริษัทขอสงวนสทิธิในการรับการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

(ข) ดร๊าฟท์ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักรโดยสัง่จ่ายในนาม“บัญชี บริษัท 

ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)เพ่ือจองซือ้หลักทรัพย์” 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ (สิ่งท่ี

ส่งมาด้วย 2)) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ภายในวนัท่ี 

13-17 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เทา่นัน้ 

(จ) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้อ ทํ า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้อ ผ่ า น ร ะ บบ เ ว็ บ ไ ซ ต์www.investors-

insight.com/twz/login.phpผู้ จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์

เช็ค/ดร๊าฟท์”พร้อมกับแนบหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้แล้วทําการบนัทึกและ/หรือพิมพ์หลกัฐานการชําระ

ค่าจองซือ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพภายในวันที่20 

ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซือ้สามารถ

จองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 
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4. ชําระเงินผา่นระบบInternet Banking เข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

ผู้ จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking สง่มาท่ีบริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจอง

ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรณีผู้จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php 

ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงิน

ค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ แล้วทําการบนัทึก และ/

หรือ พิมพ์หลกัฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซือ้

สามารถจองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

3.2 วธีิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตัง้แต่ เวลา 9.00น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ 

(e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564(รวมทัง้สิน้6วนัทําการ) โดยวิธีการดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีชําระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องนําหลกัฐานการชําระเงินและเอกสาร

การจองซือ้ย่ืน ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)(“การย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บริษัท”)หรือจดัสง่เอกสารการจองซือ้ผา่นทางไปรษณีย์ 

2. ผู้จองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีชําระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic 

Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซือ้

ผ่านระบบE-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ดงันี ้
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2.4 ผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะทําการจองซือ้ ให้คลิก “จองซือ้ / ส่งหลักฐานการชาํระเงนิ” แล้วตรวจสอบ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

จํานวนหุ้นเดิม และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีสามารถจองซือ้ได้ตามสทิธิ อีกครัง้ หลงัจากนัน้คลกิ “จองซือ้” 

 หมายเหต:ุ ผู้จองซือ้จะสามารถเข้าสูร่ะบบจองซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564  
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2.5 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้โดยผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว (โอนเงิน/Internet Banking/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) พร้อมกบัแนบหลกัฐาน

การชําระเงินแล้วคลกิ“ถัดไป” 
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2.6 ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพไว้               

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ไป 
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หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิและจะต้องทําการจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ทัง้

ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิท่ีได้รับและในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ 

 โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งท่ีส่งมาด้วย5) หรือบนเว็บไซต์

ผา่นระบบ E-RO ให้ครบถ้วนชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป(โปรดดหูวัข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้”ประกอบ) 

 ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสทิธิการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบติัตามวิธีการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพนี ้

เทา่นัน้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมม่ากกวา่ 1เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการย่ืนเอกสารจองซือ้ท่ีบริษัทผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซือ้1ชดุต่อ1เลขทะเบียนผู้

ถือหุ้น/ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นัน้ 

สําหรับการจองซือ้ผ่านระบบE-ROผู้ ถือหุ้ นจะต้องทําการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นได้รับ

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่กล่าวคือจองซือ้ผ่านระบบ E-RO1 ครัง้ ต่อ1เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/

ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นัน้ 
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4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 สาํหรับผู้ถือหุ้นที่ ย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บริษัท 

4.1.1 ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน 

บริษัทจะทําการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นณวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี26ตลุาคม2564 นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจอง

ซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพได้ท่ีสํานักงานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือดาวน์โหลดจาก

เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th) 

4.1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯซึ่งจะระบุ

จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิได้รับจดัสรร(ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีผู้

ถือหุ้ นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่ กล่าวคือเอกสาร

ประกอบการจองซือ้1ชดุตอ่1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

4.1.3 หลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้ 

4.1.4 ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นตามท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

(Record Date) ณวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุลเป็นต้น และขอให้

แนบเอกสารประกอบการแสดงตนดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการท่ียังไม่หมดอาย ุ

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องและ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทน

โดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ปกครองท่ี

ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อม

ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

- สําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องและ 
- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน3เดือนนบัจนถึงวนัย่ืนใบ
คําขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องและประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัไม่หมดอายพุร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- หนงัสือมอบอํานาจกระทําการสําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน 
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บคุคลและผู้ รับมอบอํานาจรับรองสําเนาถกูต้องอนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ
เป็นฉบบัสําเนาเอกสารฉบบัสําเนาดงักล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบ
อํานาจด้วยและ 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรอง
ของนิติบคุคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6เดือนนบัจนถึงวนัย่ืนใบคําขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)และ 

- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้รับรองสําเนาเอกสารข้างต้นท่ียังไม่
หมดอายพุร้อมลงนามสําเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลง

ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ี

เอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทํา

หรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสารและให้เจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยหรือสถาน

กงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรอง

ลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้

ดําเนินการข้างต้นซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 6เดือนนบัถงึวนัจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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4.1.5 ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสือมอบอํานาจให้

Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบบัโดยในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและเอกสารประกอบการ

จองซือ้จะลงนามโดยCustodian และจะต้องมีหนงัสือของCustodian ท่ีระบช่ืุอผู้ มีอํานาจลงนาม

พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัยงัไมห่มดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้ มีอํานาจลงนาม

นัน้อีก1ฉบบัพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.1.6 หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับ

มอบอํานาจกระทําการแทน)พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอํานาจซึ่งลง

นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.1.7 แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์(Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ

สถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล(สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลง

สภาพท่ีออกใหมไ่ว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้)(สิง่ท่ีสง่มาด้วย7) 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก

เลขท่ี 600จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ 

(บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์(IssuerAccount) และ

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์

จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้)” 

(สิง่ท่ีสง่มาด้วย7)พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

เม่ือผู้จองซือ้ลงลายมือช่ือและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บริษัทและบริษัทจะถือว่าผู้จองซือ้

ได้ให้คํารับรองว่าข้อมลูรายละเอียดรวมทัง้ลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็น        

ผู้กรอกข้อมลูรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เองหรือผู้ รับมอบอํานาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึง

บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริงหากปรากฏว่า

ข้อมลูรายละเอียดหรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาดไมถ่กูต้องไมค่รบถ้วนหรือไมเ่ป็นจริง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบ

และขอสงวนสทิธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น นอกจากนีใ้นกรณีท่ีมี

การดําเนินการใดๆโดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่วผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียก

ให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ ทัง้สิน้ 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีกลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ท่ีจะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม

บริษัทอาจใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการให้แก่ผู้จองซือ้

รายใดๆหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ทดแทนหรือเพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร 

นอกจากนีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจดัสรร

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย

นัน้จะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือไมเ่ป็นไปตามวิธีการหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนี ้

4.2 สาํหรับผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ผ่านระบบE-RO 

4.2.1 กรอกข้อมลูในระบบE-RO ผา่นเวบ็ไซต์www.investors-insight.com/twz/login.phpให้ครบถ้วน 

4.2.2 แนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบE-RO 

5. เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่น้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรจะ

ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 

5.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตน

ตามสดัส่วนท่ีกําหนดได้(Oversubscription) โดยท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิของตนจะได้รับการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จอง

ซือ้ตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านัน้โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้ แปลงสภาพ

เหลือจากการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจํานวน

ก่อนจงึจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งท่ี

ส่งมาด้วย5)ให้ครบถ้วนชดัเจนและจะต้องทําการจองซือ้และชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ี

จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิท่ีได้รับและในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้วจะ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา

เดียวกนักบัหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้
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1. ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน

จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเหลือ

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย

ตามสัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่จองซือ้เกนิสทิธิต่อจาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ 

5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวัน

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ Rights Offering นี ้

ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะทําให้หรืออาจทําให้

บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 

5.4 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้แล้วไมมี่สทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.5 ในกรณีชําระคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคารการชําระเงินค่าจองซือ้และการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่

จะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาท่ีกําหนดเทา่นัน้ 

5.6 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือ้และการ

ชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดหรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพไมค่รบถ้วน

หรือชดัเจนบริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป 

 อนึ่งในการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้และดําเนินการให้

เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบติัตามวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพและ

ดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ได้ทันตามกําหนด

ระยะเวลาจองซือ้บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวโดยบริษัทขอสงวน

สทิธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้ นเง่ือนไขในการจองซือ้หรือข้อมูลใดๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการ

ดําเนินงาน 
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6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

(1) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพโดยกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ

ดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์สว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ 

และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงิน

เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(2) ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ี

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ได้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของ

บริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้

ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ในนามของผู้ จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 
 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

ให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจาก

จํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบและต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด ระยะเวลา 

14 วนัทําการดงักลา่วจนถงึวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น 

7. วธีิการส่งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้โดยนาย

ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้

ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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7.2 กรณีผู้ จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัท

หลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ่งช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์

ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เพ่ือผู้ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู ่

ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

8. ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 

8.1 ช่ือผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนัหากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพเข้าบญัชีได้ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลง

สภาพให้แก่ผู้จองซือ้ 

8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ท่ีประสงค์จะนําหุ้นกู้ แปลงสภาพเข้าบญัชีซือ้

หลกัทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้องหากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับการ

จดัสรรจะถกูสง่ไปท่ีอ่ืน ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอนัเป็นเหตอ่ืุน

ใดซึ่งเกินกว่าวิสยัท่ีบริษัทจะดําเนินการได้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดและจะคืน

เฉพาะเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะต้องชําระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ 

โดยบริษัทเทา่นัน้ทัง้นีต้ามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ5“เง่ือนไขการจองซือ้” 

8.4 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระบริษัทขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

8.5 สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในนาม     

ผู้จองซือ้โปรดกรอกรายละเอียดใน“ข้อมลูเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตามForeignAccount Tax Compliance 

(FATCA) (สําหรับผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี600 (IssuerAccount))” 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย7)เพ่ือนําส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซือ้ 
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8.6 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ท่ี 

 บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

หมายเลขโทรศพัท์  : 0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร  : 0-2275-9798 

โฮมเพจบริษัท  :  www.twz.co.th 

 แผนท่ีบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
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เ

ซึง่ผู้จอง

น คณะกรรมการบริษัท ทีดบั
พเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /
พ ....................................
วดั...................................
ายเลขโทรศพัท์...................

บคุคลธรรมดาสญัชาติไท
นิติบคุคลสญัชาติไทย เล

ดแนบหลกัฐานประกอบการ
มทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ออกห
มเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น………
เหตนีุข้้าพเจ้ามีความประสง

1.  จองซือ้ตามสทิธิ 

2.  จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ 

3.  จองซือ้เกินกวา่สทิธิ (ระบ

ยเหต:ุ การจองซือ้และการชํา
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จอง
มกนันีข้้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จอ
เงินสด …………………
เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝา
 (โปรดแนบหลกัฐาน)ลง
เช็คธนาคาร  
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ .......
ธนาคาร.......................
โดยส่ังจ่าย  “บริษัท ที
(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋

กข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้น
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพท
ตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขา
เพ่ือผู้ฝากเพ่ือเข้าบญัชีซื ้
ให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภา
บริษัทจดัสรร TWZ-W7 ไ
ฝากเลขท่ี ..………………
*** ในกรณีท่ีต้องการออก
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัท
เลขท่ีบญัชี ……………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับ

นงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปล
เจ้าขอให้ความยินยอมแตง่ตัง้
เจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบ
หมายวา่ด้วยการป้องกนัและป
เจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่
อยา่งดี ข้าพเจ้าได้ตดัสนิใจใน
กู้แปลงสภาพไมต้่องรับผิดชอบ
อมรับคืนเงินคา่จองซือ้ (โดยไ

ษัทท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรตาม
 ้หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรร
หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ง

ประการ 
ข้าพเจ้าได้ผา่นการทําแบบ

ประเมิน Suitability Test มาเ
ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการ
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเ

วกบัลกัษณะความเสี่ยง และ
ated  / ตราสารหนี ้non-inves
งสภาพทกุประการ 
ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง

ภณัฑ์ ความเสีย่ง และผลตอบ
หุ้นกู้แปลงสภาพ สาํนกังานให

กฐานการรับฝากการจองซื
 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอ
นวนหุ้นกู้แปลงสภาพ………

เงินสดจํานวน...............
เงินโอน ธนาคาร...........
เช็คธนาคาร  เช็คบคุค

ใบ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ
ม

ซือ้ต้องจองซือ้ขัน้ต่ํา 1,00

บบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากั
/ นิติบคุคล) ......................
............ท่ีอยู่เลขท่ี ............
........................................
.......................................

ทย เลขท่ีบตัรประจําตวัประ
ลขทะเบียนนิติบคุคล.………
รใช้สทิธิพร้อมลงนามรับรอง
หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัท่ี 26

……………………………ดงั
งค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นกู้แปลงส

 

บเุฉพาะสว่นเกิน) 

าระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไป
งซือ้ดําเนินการผิดจากรายละ
องซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่

………………………………
กช่ือ “บริษัท ทีดบับลิวแซด
วนัท่ี ………………………
  เช็คบคุคล  ดร

.......................................
.......................................

ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเร
วัแลกเงินหรือคําสัง่จ่ายเงินข
นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ข้าพ
ท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในนาม 
ายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แป
อ้-ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ……
าพท่ีได้รับการจดัสรรในช่ือข
ไว้ในบญัชีศนูย์รับฝากหลกัท
……………นําหุ้นกู้แปลงสภ
กใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และใ
ทโอนเงินคา่ดอกเบีย้และเงิน
……………...………………
บหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดงัก
ลงสภาพ รวมทัง้ในหนงัสอืบริ
ัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั
บนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกั
ปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียว
ยงของการลงทนุในหุ้นกู้แปลง
นการลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ
บในความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ดงั
ไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยี
มสดัสว่นการถือหุ้น (Right O
รหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายิน
งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิ

บประเมิน Suitability Test มา
เกินกวา่ 2 ปี ผู้จองซือ้จะต้องจั
รดําเนินการทําความรู้จกัลกูค้
เจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ผลตอบแทนที่เก่ียวข้องกบัตร
stment grade อาจมีความเสี่

 ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นก
บแทนจากการลงทนุครบถ้วน
หญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จอ

อร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไ
……………..………….…
........................................
.......................................
คล ดราฟต์เลขท่ีเช็ค / ด

บจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึ่ง

มของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับก
มลูคา่ท่ีตราไว้หนว่ยละ 1,
00 บาท และทวีคณูครัง้ละ

กดั (มหาชน) 
........................................
............. ตรอก/ซอย .........
.รหสัไปรษณีย์...................
......เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี

ชาชน.…….………………
…………………………….…
งสําเนาถกูต้อง 

6 ตลุาคม พ.ศ. 2564 (Reco
งันัน้ ข้าพเจ้าจงึมีสิทธิจองซื ้
สภาพของบริษัท ตามรายละ

ปตามรายละเอียดและเง่ือนไข
ะเอียดและเง่ือนไขดงักลา่ว 
าวโดยชําระด้วยวิธี (เลือกอย่า

………….บาท ณ สํานกังาน
 คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาช

………………………………
ราฟต์ (เรียกเก็บได้ทัว่ราชอา
.......................................
...  สาขา .........................

รช่ัน จาํกัด (มหาชน) เพ่ือ
ของธนาคารจะต้องสามารถ
พเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรั
ปลงสภาพประสงค์จะฝาก TW
………………………………
ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดี
ทรัพย์ ซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แป
ภาพเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย
บ TWZ-W7 ไมต้่องกรอกข้อ
นต้น หรือ ในกรณีท่ีข้าพเจ้า
…..………………………ธ
กลา่ว หรือในจํานวนท่ีท่านจั
คณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบ
ส จํากดั ซึง่ได้รับความเห็นชอบ
กทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืน
วข้อง 
งสภาพ และรับทราบความเสี่
พด้วยตนเอง โดยไมม่ีผู้ใดหรือ
กลา่ว ข้าพเจ้าขอรับรองและต
ยหายใดๆ) และจะไมเ่ปลีย่นแป
ffering) ตามประกาศคณะกร
ยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําห

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

าแล้วไมเ่กิน 2 ปี จากบริษัทหล
จดัทําแบบประเมิน Suitability
ค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อ
ทท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามส
ราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบั
ยงด้านเครดิตและสภาพคลอ่

กู้แปลงสภาพดงักลา่วเพ่ือใช้
นแล้ว ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แ

องซือ้โปรดกรอกข้อความ

ได้รับใบเงินจาก (ช่ือตามใบ
…………หุ้น  ราคาเสนอขา
........................................
............... ลงวนัท่ี …………
ราฟต์...............................

พของบริษัท ทีดับบลิวแ
งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การจดัสรรตามสดัสว่นการ
000 บาท ราคาขายหน่วย
ะ 1,000 บาท ระยะเวลากา

.......................................
................................... ถน
...............................ประเท
ษี.......................................

……….......................... 
……………….….….…. 

ord Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสาม
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจําน
ะเอียดตอ่ไปนี ้

จาํนวนหุ้นกู้แปลง

ขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งจ

างใดอย่างหนึง่) 
นของบริษัท 

น) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” เ
…….………………........จํา
าณาจกัร) 
....วนัท่ี ...........................
.......................................
อจองซือ้หลักทรัพย์” 
ถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหั
ตอ่ไปนี ้(จองซือ้หุ้นกู้แปลงส
รัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื
WZ-W7 ไว้ในบญัชีหลกัทรัพ

…..ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัท
ดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทดํ
ปลงสภาพท่ีได้รับจดัสรร TW
ย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
อมลูเลขท่ีสมาชิกผู้ รับฝาก แ
ไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับกา
นาคาร ………………...…
ัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกกา
บริษัทท่ีมีอยูแ่ล้วขณะนี ้และ / 
บจากสาํนกังานคณะกรรมกา
นใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการทําธุรกรร

ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจา
อเจ้าหน้าท่ีใดชีช้วน หรือชกัจงู 
ตกลงวา่จะซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ปลงหรือยกเลกิการจองซือ้หุ้น
รรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
หนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีขอ
พก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอ

ลกัทรัพย์ของผู้จดัจําหนา่ยหลั
y Test มาพร้อมกบัการจองซือ้
เท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า ( KYC
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offe
บความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี
งสงูกวา่ตราสารหนีท้ัว่ไป จึงเ

ประกอบการตดัสินใจลงทนุค
งสภาพอาจตรวจดขู้อกําหนดว
แปลงสภาพ ในวนัและเวลาทํา

มในส่วนนีด้้วย)  

บจอง) ………………………
าย 1,000 บาทตอ่หุ้น จํานว
...............บาท  
………………………….จํา
............................วนัท่ี....

 

 

แซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปล
รถือหุ้น (Right Offering) 
ยละ 1,000 บาท มลูคา่หุ้น
ารจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

........................................
นน ...................................
ทศ....................................
........................................

      บคุค
      นิติบ

มญัเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
วนรวม……………………

งสภาพที่จองซือ้ (หน่วย) 

 

 

 

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้แล

เลขท่ีบญัชี 284-0-02185-6
นวนเงิน...........................

.......................................
........................................

หกับญัชีในเขตกรุงเทพมหาน
สภาพเลือกข้อใดข้อหนึง่) : 
พ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้
พย์ดงักลา่วเท่านัน้สมาชิกผู้ รั
ทนัน้  
าเนินการใดๆ เพ่ือจดัทําใบห

WZ-W7 จะต้องตรงกบัช่ือขอ
ศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝากเพ่ือเข
และเลขท่ีบญัชีซือ้-ขายหลกัท
ารจดัสรรไมค่รบตามจํานวน
………….………..…........
รจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพนีแ้ล
 หรือ ซึง่จะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไป
รกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดห
รมทางการเงิน สามารถเปิดเผ

ารณญาณอยา่งรอบคอบในกา
 เพ่ือให้ลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภ
พตามจํานวนท่ีจองซือ้ หรือตา
นกู้แปลงสภาพไมว่า่ทัง้หมดหรื
 17/2561 เร่ืองการขออนญุาต
องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและ
อน”และ/หรือ ข้อกําหนดสทิธิฯ

ลกัทรัพย์หรือจากบริษัทหลกัท
อหุ้นกู้ ในครัง้นีด้้วย) 
 / CDD ) และผา่นการศกึษาข้
ering) ซึง่สามารถเข้าถึงและต
นี ้unrated) / ตราสารหนีท่ี้มีก
เหมาะกบัผู้ลงทนุท่ีมีความรู้แล

ครบถ้วน ได้แก่ หนงัสือแจ้งกา
วา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออ
าการของสถานท่ีดงักลา่ว 

 

………………………………
วนเงิน………………………

านวน...............................
.........................ธนาคาร..

ด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/256
งสภาพก่อนวันครบกาํห
ในอตัราสว่น 45,132 หุ้นเ
กู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายร
พ วนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนั

.....วนั/เดือน/ปีเกิด ............
..................แขวง/ตําบล....
.......................................
........ ประเภทก

คลธรรมดาซึง่เป็นคนตา่งด้า
บคุคลซึง่เป็นคนตา่งด้าวเลข

 
งสภาพจํานวน……………
……………………………

ราคาเ

ะผู้จองซือ้ตกลงและรับทราบ

6 ประเภทบญัชี กระแสรายวั
.......................................

................................ 
..................จํานวนเงิน .....

นครภายใน 1 วนัทําการนบัจ

ห้บริษัทจดัสรร TWZ-W7 ไว้ใ
รับฝากเลขท่ี..………………

หุ้นกู้แปลงสภาพ และสง่มอ
องบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผ
ข้าบญัชีซือ้-ขายหลกัทรัพย์เ
ทรัพย์ 
นท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดํ
..............….…………สาขา
ละยินยอมรับคืนเงินในกรณีที
ปในภายหน้าด้วย 
หลกัทรัพย์ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้แท
ผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแส

ารพิจารณาความเสีย่งในการ
ภาพดงักลา่ว หากเกิดความเสี
ามจํานวนท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงส
รือบางสว่น ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับท
ตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ะผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับ
 ซึง่อาจจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัพย์อ่ืน และรับทราบระดบัคว

ข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูสาํ
ตรวจสอบข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่กา
ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต
ละสามารถรับความเสีย่งในระ

ารจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ แล
อกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือห้

      

 เลข

……………………………..
……..………………….……

...........................บาทโปร

.......................................

64 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี
หนดไถ่ถอน 
เดมิตอ่ 1 หนว่ยแปลงสภา
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 330,000
นวาคม 2564 เวลา 9.00 น

........................................
.......................................
........................................
ารเสียภาษี        หกัภาษี

ว เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ....…
ทะเบียนนิติบคุคล .………

……………………………
.หน่วย  

เสนอขาย (บาทต่อหน่วย) 

1,000 

1,000 

1,000 

วา่บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์

วนัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํา
.......................................

.......................................

จากวนัท่ีลงในเช็ค / ดราฟต์ 

ในบญัชีศนูย์รับฝากหลกัทรัพ
……………นําหุ้นกู้แปลงสภา

บใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสง
เลขท่ี ………………………

ดําเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงิ
า......................................
ท่ีข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื

ทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้
ดงตน และ/หรือ การระบตุวัต

เข้าลงทนุ โดยได้ทําการศกึษา
ยีหายใดๆจากการตดัสนิใจลง
สภาพจดัสรรให้ และในกรณีท่ี
ราบวา่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ยตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ฉบบัล
บ“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษ

มตอ่ไปในภายหน้า และข้อควา

วามเสี่ยงท่ียอมรับได้ของข้าพ

าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
ารตดัสนิใจลงทนุในหุ้นกู้แปลง
ตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ะดบัสงูได้” และตกลงยินยอมที

ละ (ร่าง) ข้อกําหนดสิทธิฯ รว
หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีสาํนกังา

ลงช่ือ................
                   (………….

ท่ีใบจอง...………………..

.เพ่ือจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
……. บาท โดยชําระเป็น: 

ดแนบหลกัฐาน  
สาขา...............................

ลงชื

เลขท่ีใบจอง …
 พ.ศ. 2567 

าพ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 330,0
0,000 บาท 
น. – 15.00 น. 
วนัท่ีย่ืนการจองซือ้ ………

.. สญัชาติ ........................
.................................เขต/
...... 
ษี         ไมห่กัภาษี 

………………………………
……………………………

……………………หุ้น  

จ

์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)(“ผู้

ากดั (มหาชน) สาขาถนนรัช
..... บาท  

...................บาท  

 / ตัว๋แลกเงิน) 

ัพย์ ซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปล
าพเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รั

ข้าพเจ้าภายใน 15 วนันบัจ
งค์จะฝาก TWZ-W7 ไว้ในบั

…………….. ซึง่ข้าพเจ้ามีอย

งินคา่จองซือ้หรือเงินสว่นตา่
........................................
ซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตน

กู้แปลงสภาพได้เสนอแตง่ตัง้ 
ตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ออกหุ้น

าและทําความเข้าใจในความเ
งทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธ
พได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 256
ษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอ

ามใดๆ ในหนงัสอืแจ้งการจดัส

พเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซือ้ยงัไม

นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
งสภาพท่ีจะเสนอขายได้ด้วยต
นได้ (ตราสารหนี ้non-investm
ท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดและ

วมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อ
นคณะกรรมการกํากบัหลกัทรั

........................................
.…….………………………

..........................วนัท่ี.......

พของบริษัท 

..............จํานวนเงิน.........
ช่ือ……………………………

……………………………

000 หนว่ย  

  
……….……………………

......................เพศ ...........
อําเภอ..............................

……. 
….. 

จาํนวนเงนิที่ชาํระ (บาท) 

 

 

 

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”)  มีสิท

ดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทา

ลงสภาพท่ีได้รับจดัสรร TWZ
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไ

ากวนัปิดการจองซือ้และดํา
ญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่วเท่าน
ยู่กบับริษัทนัน้ 

างโดยโอนเงินเข้าบญัชีของข้
......... 
นเองตามเง่ือนไขข้อกําหนดแล

นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบ

เสีย่งของการลงทนุในหุ้นกู้แป
กหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้
ธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือ
นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมใ่ห้แ
61 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเ
อเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้

สรรเพ่ือการเสนอขายหุ้นกู้แป

ม่เคยผ่านการทําแบบประเมิน

ตนเอง ซึง่ข้าพเจ้าได้รับทราบแ
ment grade) เป็นอย่างดีแล้
ะเง่ือนไขท่ีปรากฏในข้อกําหน

ง รวมถึงได้รับคําอธิบายเก่ีย
รัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สาํน

........................ผู้จองซือ้หุ้น
…………………..) 

.......................................

  ครบถ้วน   ไมค่รบถ้วน  

.......................................
………….…… เจ้าหน้าท่ีผู้

……………… 

……………… 

.....................
.....................

ทธิปฏิเสธไม่รับ

าวเวอร์)  

Z-W7 จะต้อง
ไทย) จํากดั 

เนินการให้
นัน้สมาชิกผู้ รับ

ข้าพเจ้า  

ละข้อความใดๆ               

บตัิให้เป็นไปตาม

ลงสภาพดงักลา่ว
น้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้
บางสว่น ข้าพเจ้า
ก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ติมหรือใช้แทนท่ี) 
ั ง้ที่ 1/2564 ครบ

ลงสภาพดงักลา่ว

น Suitability Test 

และมีความเข้าใจ
วว่า “ตราสารหนี ้
นดสทิธิฯ ของหุ้นกู้

วกบัลกัษณะของ
นกังานใหญ่ของผู้

นกู้แปลงสภาพ 

.... 

..........บาท 
รับมอบอํานาจ  

 



 

Part

Par

Par

 

ticipant No. 

001 บริษัทห
BUALU

002 
บริษัทห
TISCO 

003 
บริษัทห
COUNT

004 
บริษัทห
DBS VI

005 
บริษัทห
LAND A

006 
บริษัทห
PHATR

007 
บริษัทห
CGS-C

008 
บริษัทห
ASIA P

009 
บริษัทห
CREDIT

010 
บริษัทห
MERRI

011 
บริษัทห
KASIKO

013 
บริษัทห
KGI SE

014 
บริษัทห
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บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไท
SBI THAI ONLINE SECUR

บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ปร
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CITICORP SECURITIES (
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หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของ  
บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)(“บริษัท”) 

 

 

วนัท่ี ___________ เดือน ____________________ พ.ศ. __________ 

 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล _____________________________________________ บตัรประจําตวัประชาชน หรือ 
 ใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ___________________________________ ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record 
Date) ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 (“การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบRights Offering”) หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ __________________ 
สญัชาติ ____________________ ข้าพเจ้ามีหุ้นสามญัเดิมตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 จํานวน _____________________ หุ้น          
มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน _____________________ หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอํานาจให้ 
 นาย  นาง  นางสาว _____________________________________________________ สญัชาติ_____________ อายุ __________ ปี 
บตัรประจําตวัประชาชนเลขท่ี _______________________ ท่ีอยู่เลขท่ี _____________ หมู่บ้าน/อาคาร __________________________________ 
ซอย_____________________ถนน___________________ ตําบล/แขวง_______________________ อําเภอ/เขต __________________________ 
จงัหวดั _____________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________________________(“ผู้รับมอบอํานาจ”) เป็นผู้ รับมอบอํานาจท่ีแท้จริง
และโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้มีอํานาจในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในการเสนอขายแบบRights Offering (“การจองซือ้”) 
จํานวน ___________________ หุ้น รวมถึงมีอํานาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้ ท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้ ในการ
ชําระเงินใดๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ การให้ข้อมลู และการลงนาม รับรอง แก้ไขใดๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบั
การจองซือ้แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระทําใดๆ ท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามความในหนงัสือมอบอํานาจ
ฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระทําลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้  

 

ลงช่ือ _________________________________ ผู้มอบอํานาจ  ลงช่ือ _______________________________ ผู้ รับมอบอํานาจ 

          (                                                       ) (                                                       ) 

 

ลงช่ือ __________________________________ พยาน    ลงช่ือ _______________________________ พยาน 

 (                                                       ) (                                                       ) 

อากร

แสตมป์ 30 

บาท 



 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ของ บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

(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
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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



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

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 
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(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



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

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
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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 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

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 
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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 



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

(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



บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

 

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 



 

 เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ – หนา้ 1 

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000285 / Company Registration No. 0107548000285   จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 / Registered on 12 April 2005 

 

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน” 

“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  



 บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
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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 



 บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบทำ้ย 2 ของขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ 4 

(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 

เอกสารแนบท้าย 4 
3 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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