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(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ของ บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หนา้ 1 

(ร่าง) ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ส าหรับ 

“หุน้กู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2566  

ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” 

 ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบันี ้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทัง้หมดที่ใชบ้งัคบักับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2566 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่
ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด 
(มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 
1 เมษายน 2565 โดยมีบรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพจะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิทกุประการ รวมทัง้ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใน
สัญญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย ทั้งนี ้ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจัดใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ 
ส าเนาสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และส าเนาสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไว ้ณ ส านกังานใหญ่
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและสญัญาต่าง  ๆ  ดงักล่าวได้
ในวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

1. ค าจ ากดัความ 

ค าและขอ้ความตา่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้

"ข้อก าหนดสทิธิ"  
 

หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพส าหรบั “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” ฉบบันี ้(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม หากมี) 

"คณะกรรมการ ก.ล.ต."  หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

"งวดดอกเบีย้" 
 

หมายถึง 

(ก) ส าหรับงวดดอกเบีย้งวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออก  
หุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กู้
แปลงสภาพของงวดดอกเบีย้งวดแรกและ 

(ข) ส าหรบังวดดอกเบีย้งวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันครบ
ก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพของงวดดอกเบีย้กอ่นหนา้นี ้จนถึง (แต่
ไม่นับรวม) วันครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กู้แปลงสภาพของงวดดอกเบีย้
งวดนัน้ 
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“การใช้สทิธิแปลงสภาพ” การใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพได ้ตามอตัราแปลงสภาพที่ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกรณีที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธินี ้

“ระยะเวลาแสดงความ
จ านงใช้สทิธิแปลงสภาพ” 

หมายถึง ระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.1 

"นายทะเบียนหุน้กู้แปลง
สภาพ"  
 

หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุน้กู้
แปลงสภาพ หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง
สภาพแทน 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ”  
 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จ ากัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือผู้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพแทน 

“ใบหุน้กู้แปลงสภาพ” หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อก าหนดสิทธินี ้ตามแบบที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดสิทธินี ้

"ผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง"  

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อกิจการ การด าเนินธุรกิจ ทรัพยสิ์น 
สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือโอกาสทางธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพ ตามการใชดุ้ลยพินิจอันสมควรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็น
การพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่ง หรือหลายเหตุการณร์วมกนั 
ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใน
การช าระหนีใ้ด ๆ ของตน หรือความสามารถของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพในการปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดสิทธินี ้ 

"ผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ”  หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละจ านวนตามขอ้ 3.4 

"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"  หมายถึง บรษิัท ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 

"วันออกหุน้กู้แปลงสภาพ"  หมายถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2566 

"วันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้
กู้แปลงสภาพ"  

หมายถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2568 หรือวนัท าการถดัไปในกรณีที่วนัดงักล่าวมใิชว่นัท า
การ 

“วนัครบก าหนดช าระ
ดอกเบีย้”  

หมายถึง วนัดงัต่อไปนีข้องทกุปีตลอดอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

1) วนัท่ี 17 เมษายน  
2) วนัท่ี 17 กรกฎาคม 
3) วนัท่ี 17 ตลุาคม และ  
4) วนัท่ี 17 มกราคม 



                                                                                                                                      บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หนา้ 3 

ทัง้นี ้วนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้แรก คือ วนัที่  17 เมษายน และวนัครบก าหนด
ช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้สดุทา้ยคือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

“วนัท าการ”  หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  
ซึ่งมิใช่วันเสารห์รือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์

“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์  หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นที่ด  าเนิน
กิจการรบัฝากทรพัยไ์ดต้ามกฎหมายซึ่งเขา้รบัท าหนา้ที่แทน 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้
แปลงสภาพ”  

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งขอ้มลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้
กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ ไวต้ามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

"สัญญาแต่งตั้งนาย
ทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพ" 

 

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 
(หรือวนัที่ใกลเ้คียงกับวนัดงักล่าว) ระหว่างผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพและนายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อท า
หนา้ที่แทนนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายเดิม (ถา้มี) 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

 

หมายถึง สญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ลงวนัที่ 17 มกราคม 2566 (หรือ
วันที่ใกลเ้คียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อท าหนา้ที่แทน 
(ถา้มี) 

"ส านักงาน ก.ล.ต."  
 

หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุน้กูแ้ปลงสภาพอนัรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ไดร้บัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรแทนการจดัประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

"หนีเ้งนิ"  หมายถึง หนี ้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี ้ชั้นต้นหรือหนี ้อุปกรณ์ที่ เกิดจากการเข้า  
ค า้ประกัน) ซึ่งเป็นหนีเ้ก่ียวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึน้ในปัจจุบันหรืออนาคต  
ทั้งที่เป็นหนีท้ี่เกิดขึน้จริงแลว้หรือเป็นหนีท้ี่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะหนีท้ี่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุน้กู ้พนัธบตัร 
บัตรเงินฝาก หรือหลักทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ หนีภ้ายใตส้ัญญากูย้ืมเงินหรือสัญญาให้
สินเชื่อหรือภายใตธุ้รกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชยเ์ช่นเดียวกบัการกูย้ืมเงิน ยกเวน้ หนี้
ภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี ้



                                                                                                                                      บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หนา้ 4 

  

"หุ้นกู้แปลงสภาพ"  
 

หมายถึง “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน”  

“เหตุการณท์ีอ่าจ
กลายเป็น 
เหตุผิดนัด” 

หมายถึง เหตุการณท์ี่จะกลายเป็นเหตุผิดนดั หากผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไม่สามารถ
แกไ้ขเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 10.1 

"เหตุผิดนัด" หมายถึง เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 

"อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้แปลง
สภาพ" 

หมายถึง อตัราดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 

"อัตราดอกเบีย้ผิดนัด"  หมายถึง อตัราดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพบวกดว้ยอตัรารอ้ยละ 2.00 (สอง) ต่อปี  ทัง้นี ้
หากอัตราดอกเบีย้ผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งอนญุาตใหเ้รียกเก็บ ใหค้ิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุ
ที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอนญุาตใหเ้รียกเก็บได ้

“ระยะเวลาห้ามแปลง
สภาพ” (Closed Period) 

หมายถึง วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ครัง้ที่ 1/2566 (Record 
Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิ
ในการรบัเงินปันผล สิทธิและผลประโยชนใ์ด ๆ  ในฐานะผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

“ราคาแปลงสภาพ” หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.3.1 

“วนัใช้สทิธิแปลงสภาพ” หมายถึง วันที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.1 

“วนัปิดการเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพ” 

หมายถึง วนัท่ี 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยที่เปิดรบัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

“อัตราแปลงสภาพ” หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุน้สามญัที่
ออกโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.3.2 

“ใบอนุญาต” ใหม้ีความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.2(ง) 

2. ชนิดของหุน้กู้แปลงสภาพ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2.1 “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  ซึ่งผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถื้อ มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญที่ออกใหม่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 6.00 (หกจุดศูนยศ์ูนย)์ ต่อปี ("อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพ") มี
อาย ุ2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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2.2 ในวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพมีจ านวนทัง้หมดไม่เกิน 300,000 (สามแสน) หน่วย โดยมีมลูค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท คิดเป็นมลูค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่เกิน 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท 

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุน้กู้แปลงสภาพ 

3.1 การออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพและการฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพมีหนา้ที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จะตอ้ง (1) ออกใบหุน้กู้
แปลงสภาพตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายที่มิได้
ฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ตามจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจดัสรร ภายใน 15 (สิบหา้) วนั
ท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (2) ด าเนินการน าหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยภ์ายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่แจง้ความประสงคใ์หด้  าเนินการดงักล่าวไวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยในส่วน
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละจะตอ้งลงชื่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กู้แปลง
สภาพแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพนัน้ นายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจะออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ
ออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(หากไดร้บัการรอ้งขอ) 

3.2 สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพมีหนา้ที่ที่จะตอ้งจดัท าและเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไวจ้นกว่าหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมดจะไดร้บัการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3.3 การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ก) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก าหนดสิทธินี ้ หรือขอ้บงัคบัหรือระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะ
ก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วนั (สิบส่ีวนั) ก่อนและจนถึงวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้
แต่ละงวด วนัประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอื่นใดเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในการ
ไดร้บัสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อวตัถุประสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดแ้จ้งแก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) (ยกเวน้ กรณีการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อน
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย”) หรือวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 9.5 ซึ่งใน
กรณีดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วนั 
(สามสิบวนั) ก่อนและจนถึงวนัดงักล่าว) ทัง้นี ้การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเริ่มตัง้แต่เวลา 
12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวนัแรกของแต่ละช่วงการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ ซึ่งวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวนัแรกดงักล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้รียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถา้วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันท าการ ให้เล่ือนไปเป็นวันท าการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วง
ระยะเวลาในการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระหว่างวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
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จนถึงวนัช าระดอกเบีย้ วนัประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอื่นใดดงักล่าวขา้งตน้ จะมีระยะเวลานอ้ย
กว่า 14 (สิบส่ี) วนั 

(ข) นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการ
ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพเพื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีสิทธิไดร้บัดอกเบีย้ในวนั
ครบก าหนดช าระดอกเบีย้ และวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

(ค) นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด
ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพแต่อย่างใด 
โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบก่อนการแกไ้ข 

3.4 ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ก) กรณหีุน้กูแ้ปลงสภาพทีไ่ม่ไดฝ้ากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตกไดแ้ก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจา้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนดงักล่าว อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่ก าหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพาะตามขอ้ก าหนดสิทธิ (แลว้แต่
กรณี) เวน้แต่จะไดม้ีการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งสามารถใชย้นักับผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามขอ้ 4.1.2 
เกิดขึน้ก่อนแลว้ในวนัและ ณ เวลาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพทีฝ่ากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตกไดแ้ก่บคุคลที่มีชื่อในทะเบียนของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะใด ๆ ว่าเป็น
ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพไวใ้นชื่อ
ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์ยู่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอื่นใดตามที่ก าหนดไว้
เป็นกรณีเฉพาะตามขอ้ก าหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนหุน้กูไ้ดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เวน้แต่จะมีการคดัคา้นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3.5 การขอรบัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

 ถา้ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยป์ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหผู้ท้รงสิทธิ
ในหุน้กูแ้ปลงสภาพรายดงักล่าวแจง้ต่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ เมื่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนาย
ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จะตอ้งออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพรายดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ทั้งนี ้เมื่อไดม้ีการออกใบหุน้กู้แปลงสภาพและ
ลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจะแกไ้ขจ านวนรวมของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไป
ลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในหุน้กู้แปลงสภาพออก ส่วนจ านวนรวมของหุน้กู้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหุน้กู้
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แปลงสภาพหรือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนไม่ไดท้ า
การแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุน้กู้แปลงสภาพที่ไดแ้ยกไปออกใบหุน้กู้
แปลงสภาพและลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 

4. การโอนหุน้กู้แปลงสภาพ 

4.1 การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีการออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

4.1.1 แบบการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะสมบรูณเ์มื่อผูโ้อนหุน้กู้
แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุชื่อเป็นเจา้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนที่จะท า
การโอน หรือผูร้บัโอนคนสุดทา้ยโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏชื่อดังกล่าว 
(แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

4.1.2 ผลของการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหว่างผูร้บัโอนกับผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใช้
ยนักบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ก็ต่อเมื่อผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัค าขอลงทะเบียนการ
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ พรอ้มทัง้ใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดล้งลายมือชื่อเป็นผูร้บัโอน
ในดา้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ครบถว้นแลว้ 

4.1.3 ผลของการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหว่างผูร้บัโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชย้ันกับ
บุคคลภายนอกได ้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเรียบรอ้ยแลว้ 

4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะตอ้งกระท า ณ 
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่ง
มอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 พรอ้มทัง้หลกัฐานอื่น ๆ  ที่ยืนยนั
ถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพก าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย ซึ่งนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ
หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัค าขอลงทะเบยีนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพพรอ้มทัง้ใบหุน้กู้
แปลงสภาพและหลกัฐานอืน่ ๆ ที่จะตอ้งสง่มอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 

4.2 การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

ส าหรบัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัยน์ัน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4.3 ขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

-ไม่มี- 

4.4 นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อขอ้ก าหนด
สิทธิฉบบันี ้หรือบทบญัญัติแห่งกฎหมายหรือค าสั่งศาลใด ๆ 
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5. สถานะของหุน้กู้แปลงสภาพ 

5.1 สถานะและสิทธิไดร้บัช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหนีไ้ม่ดอ้ยสิทธิของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และ 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีสิทธิไดร้บัช าระหนีไ้ม่ดอ้ยกว่าสิทธิไดร้บัช าระหนีข้องเจา้หนีส้ามัญทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เวน้แต่บรรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดร้บัช าระหนีก้่อน โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดหรือบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตเ้งื่อนไข
ตามขอ้ 9.5 

5.2 สิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ออกโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือ  
มีสิทธิที่จะไดร้บัช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี ้

6. ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.1 ค ารบัรองและการรบัประกนัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ณ วันออกหุน้กู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนีท้ี่ตอ้งช าระภายใตข้อ้ก าหนดสิทธินี ้ผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพขอใหค้ ารบัรองและใหก้ารรบัประกนัต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทกุรายดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(1) เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย  

(2) เป็นผูม้ีอ  านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย  

(3) ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งใหป้ระกอบกิจการท่ีตนด าเนินการทัง้ภายในประเทศและใน
ต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีอ านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการดงัต่อไปนี ้

(1) ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และก่อหนีภ้ายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ และ 

(2) เขา้ท าและลงนามในขอ้ก าหนดสิทธิ สัญญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ สัญญาแต่งตัง้
นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 

(3) ปฏิบตัิตามความผกูพนั และภาระหนีข้องตนตามขอ้ 6.1(ข)(1) และ (2) 

โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัการอนุญาต การอนุมตัิ และความยินยอมที่จ าเป็น และไดด้  าเนินการตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุกรรมการและ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ (หากจ าเป็น) ของ
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ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และภายใตห้ลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ (ถา้มี) ทุก
ประการส าหรบัการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

(ค) ภาระหนีแ้ละหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใตหุ้้นกู้แปลงสภาพ ข้อก าหนดสิทธิ สัญญา
แต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี)  

(1) ถกูตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย มีความสมบรูณแ์ละมีผลผกูพนัตามกฎหมายและสามารถใชบ้งัคับกบัผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ 

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ  
ที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้หไ้วห้รือเขา้ท าไวก้บับคุคลอื่น ยกเวน้กรณีการบงัคบัใชสิ้ทธิตามหุน้กู้
แปลงสภาพ ขอ้ก าหนดสิทธิ และสญัญาดงักล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจ ากัดโดยบทบญัญัติ
ของกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัที่มีผลกระทบต่อการ
บงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้หนีท้ั่วไป 

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อก าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคลอ้งถูกตอ้งและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบตัิอื่นใดของหน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลเก่ียวกบั
หุน้กูแ้ปลงสภาพรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

6.2 หนา้ที่กระท าการ  

ตราบเทา่ที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีภาระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตกลงจะกระท าการ
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคห์ลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงประเภทและ
ลักษณะของกิจการหลักของตนที่ก าลงัด าเนินการอยู่ ณ วันออกหุน้กู้แปลงสภาพ ทั้งนี ้ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่น
นอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นหลกัที่ส  าคญัซึ่งจ าเป็นตอ้งมีเพื่อการประกอบกิจการหลกัของ
ตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใชง้านได ้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียนทดแทน
ทรพัยสิ์นดงักล่าวตามสมควร ตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าจะท าใหส้ามารถประกอบกิจการต่อไปได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในขอ้นีไ้ม่ตดัสิทธิผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใชง้านหรือการ
บ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นหากผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็นประโยชนแ์ก่การประกอบ
กิจการและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง 

(ง) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้ง (1) จดัใหไ้ดม้าและด ารงรกัษาไวซ้ึ่งใบอนุญาต หนงัสือรบัรอง การอนุญาต 
การยินยอม และสิทธิประโยชนใ์ด ๆ (ซึ่งต่อไปนีร้วมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จ  าเป็นในการประกอบกิจการ
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หลักของตน และ (2) ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อใหใ้บอนญุาตยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(จ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้ง หรือจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในการเขา้ตรวจสมดุทะเบียน ขอคดัทะเบียนผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการออกหุน้กู้แปลงสภาพตามที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและ/หรือผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรอ้งขอตามสมควร 

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัท าและ/หรือจดัใหม้ีการท าบญัชีและงบการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งบญัชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัการทางบญัชี 

(ช) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งส่งเอกสารหรือขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ตามวิธีการ
ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) (ยกเวน้ตน้ฉบบัขอ้ก าหนดสิทธิ
ตามขอ้ (1) ขา้งล่างนี ้ซึ่งตอ้งจดัส่งเป็นตน้ฉบบัใหก้ับผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไปยงัที่อยู่ที่ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพไดร้ับแจ้งล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี ้ทั้งนี ้หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้
วิธีการจดัส่งโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) แลว้ใหถื้อว่าผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัเอกสาร
ดงักล่าวเมื่อไดร้บัการยืนยนัการส่งจากไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเอกสารท่ีไดร้บัจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหผู้ถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพในวนัและเวลาท า
การของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(1) ตน้ฉบบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยส่งภายในวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เวน้แต่ขอ้ตกลงหรือขอ้ก าหนดสิทธิ
แกไ้ขเพิ่มเติมใหส่้งภายในวนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมจะมีผลใชบ้งัคบั 

(2) ส าเนางบการเงินประจ าปีล่าสดุที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ โดยส่งใหท้นัที
ที่จะท าไดแ้ต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจ าปีดงักล่าวมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหน้ าส่งงบการเงินประจ าปีที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติมและรบัรองโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ภายในเวลา 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองดว้ย 

(3) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและแสดงความเห็นแลว้ โดยส่งใหท้นัทีที่
จะท าไดแ้ต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไดจ้ัดส่งให้แก่ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(4) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีที่ส่งใหส้ านกังาน ก.ล.ต. โดยส่งใหภ้ายในวนัเดียวกนักบัที่ส่งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) ส าเนา เอกสาร รายงาน หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพส่งใหผู้ถื้อหุน้ของตน ส านกังาน 
ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพอย่างมี
นยัส าคญั โดยส่งใหภ้ายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งเอกสาร รายงาน หรือขอ้มลูนัน้ใหห้น่วยงานหรือ
บคุคลดงักล่าว 
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(6) หนังสือแจง้ยกเลิกหุน้กู้แปลงสภาพในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพคืนจาก 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพซือ้หุน้กูแ้ปลง
สภาพคืนจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี) 

(7) รายงานผลการค านวณอตัราส่วนของหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.3 (ก) โดยจะส่งใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัที่ส่งงบ
การเงินดังกล่าวให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและ
เอกสารอา้งอิงประกอบรายงาน 

ทัง้นี ้รายการตามขอ้ (2) – (3) หากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีการจดัท างบการเงินรวม ก็ใหน้ าส่งส าเนางบการเงิน
รวมดว้ย  

เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได้
รายงานขอ้มลูใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณชนเป็น
การทั่วไปแลว้ ใหถื้อว่า ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดส่้งเอกสารหรือขอ้มลูนัน้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ 
ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจดัส่งใหม้ี
ขอ้มลูไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความคลมุเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีขอ้มลูอื่นใดที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพเหน็
ว่ามีความจ าเป็นใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจดัส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือ
พรอ้มทัง้แจง้เหตุผลในการขอขอ้มลูหรือการชีแ้จงเพิ่มเติม โดยผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งส่งขอ้มลูหรือ
ชีแ้จงตามที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรอ้งขอตามสมควร 

(ซ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเขา้ควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้
หรือทรพัยสิ์นทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการควบรวมกิจการ เวน้แต่ 

(1) เป็นการควบรวม แยก หรือจ าหน่ายจ่ายโอนที่เขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนีท้กุประการ (1) ไม่มีเหตผิุดนดั
ใดที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพพิจารณาโดยยึดถือประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นส าคญั
แลว้เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
เกิดขึน้และด ารงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงด ารงอยู่
ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบคุคล
อื่นนั้นรบัโอนไปทั้งสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพภายใตหุ้น้กู้แปลงสภาพ และ (3) 
การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง โดยผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพจะตอ้งแจง้การด าเนินการดงักล่าวใหก้ับผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพทราบก่อนด าเนินการ
ใด ๆ หรือ 

(2) เป็นการขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญที่ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการด าเนินการอนัเนื่องมาจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ (ข) การกระท าดงักล่าวไม่มีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนีต้ามหุน้กู้แปลงสภาพของผูอ้อกหุน้กู้แปลง
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สภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนใหแ้ก่กองทนุรวมอสังหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน หรือ (ง) ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ฌ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระ หรือปลดเปลือ้งภาระภาษีอากรทัง้หมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียก
เก็บจากทรพัยสิ์นของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงนิได ้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลูค่าเพิ่ม) หรือมลูหนีอ้ื่นใดอนัมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งช าระ เว้นแต่
ในกรณีที่หนีภ้าษีอากรหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวก าลงัอยู่ในระหว่างการโตแ้ยง้โดยสจุรติ 

(ญ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะส่งหนงัสือลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ หรือ
ผูร้บัมอบอ านาจ) ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อรบัรองว่า 

(1) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไดม้ีการตรวจสอบการด าเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและ
การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ และ 

(2) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดป้ฏิบตัิตามหนา้ที่ของตนภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิอย่างถูกตอ้งครบถว้น และ
นับจากวันออกหุน้กู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรบัรองตามขอ้ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี ้
ไม่ไดเ้กิดเหตุผิดนดั หรือเหตุการณท์ี่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการท่ีผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพมิได้
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพเป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรื อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุน้กู้แปลงสภาพ หรือที่เกิดขึน้ภายหลังจากวันออกหุน้กู้
แปลงสภาพ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาทดงักล่าวต่อสาธารณะตาม
กฎหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ในงบการเงินแลว้) ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่าง
รา้ยแรงต่อสถานะการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ยกเวน้กรณีที่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นแบบแสดง
รายการการเสนอขายตราสารหนีห้รือไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบแลว้ (ถา้มี) หรือใน
กรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท์ี่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพมิไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิประการใด ใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิที่เกิดขึน้ดงักล่าว พรอ้มทัง้ระบสุถานะของเหตทุี่เกิดขึน้นัน้ในหนงัสือรบัรองดว้ย 

(ฎ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะส่งหนงัสือลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ หรือ
ผูร้บัมอบอ านาจ) ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยโดยไม่ชกัชา้ในกรณี 
ดงัต่อไปนี ้

(1) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดถ้กูตอ้งครบถว้นหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิได ้

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึน้กับทรพัยสิ์นที่เป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุน้กู้
แปลงสภาพซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง หรือกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหยุด
ประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
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(3) กรณีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิและ/หรือหนงัสือรบัรองของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อความสามารถในการช าระหนี ้
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ  

(4) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหยดุพกัช าระหนีเ้ป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากบัเจา้หนีร้ายใดรายหนึง่
หรือหลายรายรวมกนัของตนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งหนีอ้ันมีลกัษณะเป็นการผ่อน
ผันการปฏิบัติการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางรา้ยแรงต่อ
ความสามารถในการช าระหนีข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

(5) ในกรณีที่เกิดเหตผิุดนดั หรือเหตกุารณท์ี่อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ
อย่างรา้ยแรงต่อความสามารถในการช าระหนีข้องหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อก าหนดสิทธิ  ทั้งนี ้ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ถึงการกระท าใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไดด้ าเนินการหรือ
เสนอท่ีจะด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตกุารณด์งักล่าวมาพรอ้มกนัดว้ย 

(6) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพถูกด าเนินคดีเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาใหเ้ป็นฝ่ายรบัผิดในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตอ้งวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัออกหุน้กู้
แปลงสภาพ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับขอ้พิพาทดงักล่าวต่อสาธารณะ
ตามกฎหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ในงบการเงินแลว้) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง
รา้ยแรงต่อความสามารถในการช าระหนีข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ  

(ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่น าเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงคก์ารใช้เงินที่ระบุไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565 (“หนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้น”) ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจาก
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) กรณีทีเ่ป็นการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่มีนัยส าคัญ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่าน 
website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงที่ไม่มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 

(1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใชจ้่ายระหว่างรายการท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน 

(1.2) การเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งินท่ีมีการเปิดเผยไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน 

(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชีช้วน
มลูค่าการใชเ้งินที่เปล่ียนแปลงไปตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของจ านวน
เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นัน้ 

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามขอ้ (1.3.1) มลูค่าการใชเ้งินท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้งไม่
เกินรอ้ยละ 15 (สิบหา้) ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพใน
ครัง้นัน้ 
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(2) กรณีทีเ่ป็นการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยส าคัญ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ฐ) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะส่งหรือจัดใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) และจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพถืออยู่ตามขอ้มูลที่ตน
หรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุน้กู้แปลง
สภาพใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพนีจ้ะตอ้งเป็นขอ้มลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพเมื่อสิน้เวลาท าการในวันท าการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพรอ้งขอ เวน้แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพรอ้งขอ หรือตกลงยอมรบัขอ้มลูที่ปรากฏ ณ จดุเวลาอื่นซึ่งนานกว่านัน้ 

(ฑ) หากมีกรณีที่จะตอ้งเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพจะจดัหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภา
พรายใหม่ (แลว้แต่กรณี) โดยไม่ชกัชา้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่มีเหตุใหต้อ้งมีการแต่งตัง้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ และจะด าเนินการใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพเดิม (แลว้แต่กรณี) แจง้ต่อผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพทุกรายถึง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้ชื่อและที่อยู่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง
สภาพรายใหม่ (แลว้แต่กรณี) ดว้ย 

6.3 หนา้ที่งดเวน้กระท าการ 

ตราบเทา่ที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีภาระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตกลงจะกระท าการ 
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะด ารงไวซ้ึ่งอัตราส่วน"หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิ" ต่อ "ส่วนของผูถื้อหุน้" (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจ าปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใน
อัตราส่วนไม่เกิน  3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิน้งวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุน้กู้แปลงสภาพเพื่อ
ประโยชนใ์นการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ 

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิ" หมายถึง หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่
รวมถึงหนีใ้นทางการคา้ปกติ และ/หรือ หนีสิ้นจากเงินกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กูย้ืมจากผูถื้อหุน้
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถา้มี) หักดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 
และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน ในงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ าปีที่ไดผ่้านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จ านวนรวมของส่วนของผูถื้อ
หุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจ าปีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

"งบการเงินรวมประจ าปี " หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบแลว้ (audited consolidated annual financial statements) ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ในแต่ละปี 
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(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ช าระเงินตน้และ/หรือ
ดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ถึงก าหนดช าระแลว้ หรือมีเหตุผิดนดัหรือเหตุการณท์ี่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
เกิดขึน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

    

7. ดอกเบีย้หุน้กู้แปลงสภาพ 

7.1 การช าระและการค านวณดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 โดยจะช าระปีละ 4 ครัง้ทุก ๆ 3 เดือนในวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละงวดของทกุปีนบัแต่
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายที่เก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้ในการค านวณดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ จะท าการค านวณบนจ านวนเงินตน้คงคา้งทัง้หมดของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ โดยการน า (ก) ผลคูณของจ านวนเงินตน้คงคา้งของหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละ
รายถืออยู่ ณ วนัแรกของงวดดอกเบีย้นัน้กบัอตัราดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ไปคณูกบั (ข) จ านวนวนัของงวดดอกเบีย้
นัน้หารดว้ย 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) ทัง้นี ้โดยปัดเศษทศนิยมของจ านวนดอกเบีย้ส าหรบัดอกเบีย้หุน้กูแ้ต่ละหน่วยที่
ค  านวณไดเ้ป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (หา้) ใหท้ าการปัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้หนึ่งเลข และปัดเศษทิง้ถา้ต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่านอ้ยกว่า 5 (หา้)) น าผลลพัธท์ี่ไดคู้ณ
ดว้ยจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวถืออยู่ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง โดยปัดเศษทศนิยมของจ านวนดอกเบีย้ที่ค  านวณไดเ้ป็นทศนิยมไม่เกิน 2 
(สอง) ต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (หา้) ใหท้ าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 2 (สอง) ขึน้
หน่ึงเลข และปัดเศษทิง้ถา้ต าแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่านอ้ยกว่า 5 (หา้)) 

7.2 อตัราดอกเบีย้ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระดอกเบีย้ต่อหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราดอกเบีย้คงที่เท่ากับรอ้ยละ 6.00 (หกจดุศนูยศ์นูย)์ 
ต่อปี 

7.3 ดอกเบีย้ผิดนดั 

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ช าระเงินต้นที่ถึงก าหนดช าระส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัที่ถึงก าหนดช าระอนัเนื่องมาจากการผิดนดัช าระหนี ้ดอกเบีย้ส าหรบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากมีค าสั่งศาล) นับจากวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวนัที่ถึงก าหนด
ช าระอันเนื่องมาจากการผิดนัดช าระหนีจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัช าระเงินตน้ที่คา้งช าระ
ครบถว้นนัน้ ใหค้ิดในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั ไม่ว่าผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดด้  าเนินการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งให ้
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้หรือไม่ก็ตาม 

8. วิธีการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุน้กู้แปลงสภาพ 

8.1 การช าระเงินตน้  
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เวน้แต่จะไดร้ะบไุวเ้ป็นประการอื่นในขอ้ก าหนดสิทธินี ้ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระเงินตน้ ภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพท่ีไดร้บัจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย  

8.1.1 กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระเงินตน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละ
รายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง ผ่านทางนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพลงวนัที่ตรงกับวนัท าการที่ตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จะส่งเช็คดงักล่าวล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุไวใ้นใบ
จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือตามที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ทราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเขา้
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือตามที่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 
(สิบส่ี) วันท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน หรือ (3) วิธีการช าระเงินอื่นใดตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครัง้คราว โดยผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพไม่จ าตอ้งน าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรบัช าระเงิน เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพน าใบหุน้กูแ้ปลง
สภาพมาเวนคืนก็ไดซ้ึ่งในกรณีดังกล่าวผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ าตอ้งช าระเงินจนกว่าจะไดร้บัใบหุน้กู้
แปลงสภาพแลว้ 

8.1.2 กรณีของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ช าระเงินตน้ตามหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
ไดร้ับจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางนาย
ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพลง
วันที่ตรงกับวันท าการที่ตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็ค
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพล่วงหนา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ไดร้บัแจง้จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือ (2) 
การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพที่เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยท์ี่มีสาขาในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดที่ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพไดแ้จง้ไวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือตามที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั
ท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน หรือ (3) วิธีการช าระเงินอื่นใดตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ไม่จ าตอ้งน าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพของตนมาเวนคืนใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุน้กู้แปลงสภาพส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพแทน เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยั ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะไม่ช าระเงินจนกว่าจะ
ไดร้บัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ลว้ก็ได ้ใน
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กรณีดงักล่าวศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะน าส่งใบหุน้กู้แปลงสภาพหรือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

8.2 การช าระดอกเบีย้ หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) 

8.2.1 กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีด
คร่อมเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวนัท าการที่ตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่
ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไวใ้นใบจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไดแ้จง้เป็น
หนังสือให้นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบล่วงหน้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท าการก่อนวันถึง
ก าหนดช าระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชยท์ี่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นใบจอง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือตามที่ไดม้ีการแจง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน หรือ (3) วิธีการช าระเงินอื่นใดตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครัง้คราว โดยผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพไม่จ าตอ้งน าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรบัช าระเงิน เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพน าใบหุน้กูแ้ปลง
สภาพมาเวนคืนก็ไดซ้ึ่งในกรณีดังกล่าวผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ าตอ้งช าระเงินจนกว่าจะไดร้บัใบหุน้กู้
แปลงสภาพแลว้ 

8.2.2 กรณีของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถา้มี) ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายตาม
รายชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดร้บัจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการที่ตอ้งช าระเงิน โดยนายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจะจดัส่งเช็ค
ดงักล่าวล่วงหนา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพในต่างประเทศ) ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่อยู่ที่ไดร้บัแจง้จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือ (2) 
การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพที่เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยท์ี่มีสาขาในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ไวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วันท า
การก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินนัน้ ๆ  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ าตอ้งน าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพของตนมา
เวนคืนใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุน้กูแ้ปลง
สภาพส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน 

8.3 ในการช าระเงินตามขอ้ก าหนดสิทธิ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. 
ของวนัครบก าหนดช าระเงนิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงนิ
ตน้หรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวนั
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ท าการถัดไป โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ าตอ้งจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรบัการเล่ือนวนัช าระเงินตามขอ้ 8.3 นี ้เวน้
แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุทา้ย ซึ่งจะตอ้งน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัครบก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ที่เล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย 

8.4 ในกรณีที่มีเหตผิุดนดัและผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดช้ าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ การจดัสรรเงินท่ีไดร้บัช าระหนี ้
มานัน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

(ก) ล าดบัที่หนึ่ง ช าระค่าใชจ้่ายและภาระหนีท้ัง้หมดที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพทดรองจ่ายไปเพื่อด าเนินการ
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ค่าใชจ้่ายเพื่อการบงัคบัช าระหนีภ้ายใต้
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) ล าดบัท่ีสอง ช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่คงคา้งและยงัไม่ไดช้ าระภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพตามที่ค  านวณ
จนถึงวนัท่ีมีการช าระ 

(ค) ล าดบัท่ีสาม ช าระเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ และ 

(ง) ล าดบัท่ีส่ี จ านวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหช้ าระคืนแก่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพโดยไม่ชกัชา้ 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซือ้คนืหุน้กู้แปลงสภาพ 

9.1 เวน้แต่กรณีเป็นไปตามขอ้ 9.2 ขอ้ 9.3 หรือ 9.5 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
หรือแปลงสภาพทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการช าระเงินตน้ตามมลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และดอกเบีย้ส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพงวดสดุทา้ย 

9.2 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ประสงคใ์หผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุน้สามญั สามารถกระท าไดโ้ดยการแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้
สดุทา้ยเป็นหนงัสือ (โดยมีสาระส าคญัตามแบบและเนือ้หาที่ปรากฏในเอกสารแนบทา้ย 4 ของขอ้ก าหนดสิทธิ) ระบุ
ขอ้ความครบถว้นสมบรูณแ์ละลงนามโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ พรอ้มเอกสารอื่นทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งตามรายละเอียด 
เงื่อนไข และวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 11 

9.3 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิซือ้คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น  ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และในราคา 
ใด ๆ ก็ได ้แต่หากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพท าค าเสนอซือ้คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จะตอ้งประกาศซือ้คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะตอ้งท าการซือ้คืนหุน้กู้
แปลงสภาพจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งประสงคจ์ะขายคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสดัส่วนท่ี
เสนอขาย 

เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพท าการซือ้คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้จะมีผลท าใหห้นีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวระงบัลง
เนื่องจากหนีเ้กล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ทราบเพื่อยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีซือ้มาดงักล่าว รวมทัง้แจง้เรื่องการซือ้คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพใหต้ลาดรองที่มีการซือ้
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักชา้ ทั้งนี ้จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

9.4 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่มีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพ 
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9.5 การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าใน
คราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นีใ้นวนัใด ๆ ก็ไดต้ัง้แต่ครบก าหนด 6 (หก) 
เดือน นบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ ตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2566 เป็นตน้ไป (โดยไม่จ าเป็นตอ้งตรงกับ
วนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “สิทธิช าระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด”) ตาม
รายละเอียดและภายใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดทั้งจ านวน ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพจะช าระเงินตน้คงคา้ง ณ วนัไถ่ถอนทัง้จ านวนส าหรบัหุน้กู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบีย้
คา้งช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพนัน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ทั้งนี ้ตามวิธีการ
ช าระเงินท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี ้

(ข) ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดบางส่วน เงินตน้ที่ผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนบางส่วนในแต่ละครัง้จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5.00 (หา้) ของมลูค่าเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการช าระคืนเงินตน้ตาม
หุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละราย จะกระท าโดยช าระเงินตน้ส าหรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพแต่ละหน่วยในอตัราที่เท่ากนั คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพพรอ้มดว้ยดอกเบีย้คา้งช าระจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนัท่ีไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนนัน้ 

(ค) หากวนัที่จะมีการช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กู้แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัที่จะมีการช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนดไปเป็นวนัท า
การถัดไป และใหค้  านวณดอกเบีย้ตามเงื่อนไขการเล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถัดไปตามที่ก าหนดไว้
ในขอ้ 8.3 

(ง) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งแจง้เป็นหนังสือใหน้ายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 
(สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อก าหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงความ
ประสงคข์องผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพในการใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด พรอ้มทัง้
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ วนัที่ประสงคใ์ชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ
ก่อนครบก าหนด จ านวนที่จะช าระคืน (ในกรณีใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้ ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด 
บางส่วน) เพื่อใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพด าเนินการดงันี ้

(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและ
วิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จะไดร้บัแจง้ถึงการใชสิ้ทธิช าระคืนเงินตน้หุน้กู้แปลงสภาพก่อนวนั
ครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 

(2) ใหน้ายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพจดัส่งหนงัสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) แจง้ไปยงัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละราย
ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพเพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ทราบถึงความประสงคใ์นการขอใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนดและรายละเอียด
เก่ียวกับการใชสิ้ทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
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ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนัก่อนหนา้วนัที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพประสงคจ์ะใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดนัน้ 

(จ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบีย้ที่คา้งช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ทัง้หมดพรอ้มกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือที่ไดร้บัแจง้จากศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ตามสดัส่วนและโดยเท่าเทียมกนั 

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพรายใด ๆ ส าหรบัการใชสิ้ทธิ
ช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดไม่ว่าในกรณีช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดทัง้
จ านวนหรือบางส่วนก็ตาม 

(ช) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ต่อนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพถึงความประสงคข์องตนในการใชสิ้ทธิ
ช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (ง) ขา้งตน้แลว้ ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพจะ
ไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิช าระคืนหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดทัง้
จ านวนหรือบางส่วน 

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดในวนัครบก าหนด
ช าระตามเงื่อนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัหากการไม่ช าระเงิน 
ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ และ/หรือ ความผิดพลาดที่เก่ียวกบัระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุ
อนัจะโทษผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมิได ้และ/หรือ เหตสุดุวิสยัหรือเหตใุด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพพิสจูนใ์หเ้ป็นท่ีพอใจแก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพได้
ว่าตนไดน้ าเงินจ านวนที่ตอ้งช าระเขา้บญัชีเพื่อช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ตัง้แต่วนัครบก าหนด
ช าระแลว้ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัช าระเงินจ านวนดงักล่าว
ครบถว้นภายใน 5 (หา้) วนัท าการหลงัจากวนัครบก าหนดช าระ 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพฝ่าฝืนหนา้ที่ตามขอ้ 6.3 (ก) เวน้แต่ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัการผ่อนผนัการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนเกิดเหตุการฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไข
เหตกุารณฝ่์าฝืนไดภ้ายในก าหนดเวลาที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนด 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อื่น ๆ นอกจากการผิดนดัไม่ช าระเงิน และเหตุ
เช่นนั้นเป็นเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้หรือเป็นเหตุที่สามารถแกไ้ขไดแ้ต่ยงัคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ไดร้บัการ
แกไ้ขเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีไดม้ีการส่งหนงัสือแจง้เหตผิุดเงื่อนไข พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแกไ้ขเหตุผิดเงื่อนไขดงักล่าวแลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) 
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด  

(ง) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผิดนดัช าระหนีเ้งินไม่ว่าในมลูหนีใ้ด ๆ  เป็นจ านวนเงินรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 
(ส่ีรอ้ยลา้น) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ช าระหนี ้
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ดงักล่าวภายในก าหนดช าระหนีเ้ดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจา้หนีข้ยายให ้หรือ (2) หนีด้งักล่าวถกูเจา้หนี้
เรียกใหช้ าระคืนก่อนก าหนดตามสิทธิของเจา้หนีใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้วน้แต่ (ก) เป็นการผิดนดัช าระ
หนีใ้นเจา้หนีก้ารคา้และการผิดนดัช าระหนีด้งักล่าวยงัไม่มีขอ้ยตุิ หรือ (ข) เป็นการผิดนดัในมลูหนีใ้ด ๆ  ที่
ไม่กระทบต่อการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธินี ้

(จ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ใหช้ าระเงิน (ไม่
ว่าจะเป็นเงินสกลุใด) ครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ค านวณรวมกนัแลว้เป็นจ านวน
เกินกว่า 400,000,000 (ส่ีรอ้ยลา้น) บาท เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถพิสูจนใ์หเ้ป็นที่พอใจแก่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดว้่าตนจะสามารถช าระหนีท้ั้งจ านวน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นค าพิพากษาหรือค าชีข้าดนั้นโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่าง
รา้ยแรง 

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตกเป็นผูม้ีหนีสิ้นลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอ
ฟ้ืนฟูกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือเพื่อขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพลม้ละลายภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และสถานการณเ์ป็นผูม้ีหนีสิ้นลน้พน้ตัว หรือการด าเนินการดังกล่าวไม่ไดร้บัการปลดเปลือ้ง
ภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดงักล่าว หรือนบัแต่วนัที่มีการ
ยื่นค าฟ้องหรือค ารอ้งต่อศาลเพื่อด าเนินการเช่นนัน้ แลว้แต่กรณี 

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีค  าสั่งยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นหรือรายไดข้องผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจบุนัหรือใน
อนาคต และไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตัง้ผูบ้งัคบั
หลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งค าสั่งหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนั้นมี ผลบังคับเอากับกิจการ 
ทรพัยสิ์น หรือรายไดท้ัง้หมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวอาจเกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง เวน้แต่คดีที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพตอ้งค าสั่งยึดหรืออายัดหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายนัน้อยู่ในระหว่างการโตแ้ยง้โดยสุจรติ ซึ่งในกรณีดงักล่าวใหถื้อว่ามิไดเ้ป็นเหตุผิด
นัดที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้แปลงสภาพ ตราบเท่าที่คดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนั้นยงัไม่มีการตดัสิน
เป็นท่ีสดุ 

(ซ) (1) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรอนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง หรือ (2) มีค  าสั่งหรือมติใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเลิก
กิจการ หรือ (3) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเขา้สู่กระบวนการช าระบัญชี เวน้แต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในขอ้นีเ้ป็นผลเนื่องมาจากการปรบั
โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของการด าเนินการดงักล่าว นิติบคุคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเขา้รบัเอาหนีสิ้นหรือขอ้ผกูพนัทัง้หมดของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยชดัเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตดุงักล่าวนัน้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชดุ้ลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาขอ้มลูซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนัน้แลว้
เห็นว่าน่าจะไม่ท าใหโ้อกาสที่จะไดร้บัช าระหนีต้ามหุน้กู้แปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเสียไปหรือ
ดอ้ยลงกว่าเดิม 

(ฌ) หนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการกระท าตามภาระหนา้ที่ที่เป็นสาระส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพอนัเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือที่มีอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธินี ้ไม่มีผล
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ผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนา้ที่ทางการเงินของตนหรือผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพระงบัหรือหยุดพกัการช าระหนีข้องตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือมีการเริ่ม
เจรจา หรือเขา้ท าสญัญาใด ๆ กับเจา้หนีร้ายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกนัของตนเพื่อวตัถปุระสงคใ์น
การปรบัโครงสรา้งหนีอ้นัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนัการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการ
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือมีการปรบัเปล่ียนอย่างใด ๆ เก่ียวกบัหนีไ้ม่ว่าประเภทใด 
ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนีใ้นบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถช าระไดเ้มื่อหนีน้ั้นถึง
ก าหนดช าระ) หรือผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพเสนอหรือท าความตกลง หรือท าขึน้ซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป 
หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชนข์องเจา้หนีท้ี่เก่ียวขอ้งกับหนีใ้ด ๆ ของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ โดย
กรณีต่าง ๆ ขา้งตน้ตอ้งเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสถานะทางการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ และไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพใด ๆ และหนีท้างการคา้ปกติของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที่ยงัไม่มีขอ้
ยุติและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดพ้ิจารณาโดยยึดถือประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ เป็นส าคญั
แลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรง 

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนดัตามขอ้ 10.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจใชดุ้ลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งพิจารณาโดยไม่ชกัชา้เพื่อด าเนินการเรียกรอ้งใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพช าระหนีต้าม
หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือด าเนินการฟ้องรอ้งเอากับผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพอาจจดัใหม้ี
การประชุมผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่ตนไดรู้ถ้ึงเหตุผิดนดันัน้ เพื่อขอมติในการด าเนินการเรียกรอ้งใหผู้้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือด าเนินการฟ้องรอ้งเอากบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

10.3 หากเกิดความเสียหายขึน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งด าเนินการเรียกรอ้งค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้แปลง
สภาพทัง้ปวงดว้ยภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกรอ้งเช่นนัน้ไดโ้ดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ 10.2 เมื่อ
เกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 10.1 และเหตผิุดนดัดงักล่าวยงัคงมีอยู่ หาก 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาไม่เกิน 
15 (สิบหา้) วนันบัแต่รูถ้ึงเหตผิุดนดั) หรือ 

(ข) เมื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือ จากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายที่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กู้
แปลงสภาพท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด หรือ 

(ค) หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ 

(ง) เป็นกรณีตามขอ้ 10.1(ฉ) ขอ้ 10.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือขอ้ 10.1 (ฌ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทนัทีเพื่อเรียกรอ้งใหช้ าระเงินตน้พรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดที่ค  านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพทนัที โดยใหร้ะบุเหตุผิดนดัที่เกิดขึน้นัน้ดว้ย ทัง้นี ้การที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวน  
ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจง้หรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจง้เป็น
ประการอื่น ใหถื้อไวก้่อนว่าไดม้ีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมด 

10.4 เมื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 10.2 หรือขอ้ 10.3 แลว้  
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(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งด าเนินการทุกประการที่ถูกตอ้งตามกฎหมายเพื่อให้ผูอ้อกหุน้กู้แปลง
สภาพช าระหนีท้ี่คา้งช าระอยู่ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมด โดยเรว็ที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได ้ซึ่งรวมถึง
การฟ้องรอ้งบังคับคดีเอากับผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพหากสามารถกระท าไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายและ
จ าเป็นเพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัการช าระหนี ้

(ข) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องรอ้งบงัคบัช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพที่คา้งช าระแก่ตนเอง
จากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดด้ว้ยตนเองก็ต่อเมื่อพน้ 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ
ไดม้ีหนังสือแจง้ไปยังผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพตามขอ้ 10.3 แลว้ และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพยงัมิไดเ้ริ่ม
ด าเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องรอ้งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหช้ าระหนีท้ี่คา้งช าระ และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพยงัไม่ได้
รบัช าระหนีท้ี่คา้งช าระแก่ตน  

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของผู้ออกหุน้กู้แปลงสภาพ 

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยู่ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) เป็นหุน้สามญัของผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามที่ระบไุวด้า้นล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพที่มี
ผลบงัคบั ณ วนัสดุทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ตอ้งแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพส าหรบัการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพแต่ละครัง้ ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ดงันี ้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ ระยะเวลาแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ 

วนัที่ 17 กรกฎาคม 2567 หรือวนัท าการถดัไปใน
กรณีที่วนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ 

ตั้งแต่วันที่  10 – 16 กรกฎาคม 2567 ( เฉพาะวันท าการ 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้
สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุทา้ย) 

ไม่น้อยกว่า 15 ( สิบห้า)  วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ 
กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 
2568 (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 

วนัอื่นใดที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะไดต้กลงกนั 

ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ) และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ไดต้กลงกนั 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไม่ไดม้ีสญัชาติไทยสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยู่ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน) เป็นหุน้สามัญของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธินี ้เช่นเดียวกับผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มี
สญัชาติไทย ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้เป็นหุน้สามญัของผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ ตอ้งไม่เป็นการขัดต่อขอ้บังคับของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือกฎหมายที่ใชบ้ังคับเก่ียวกับ
สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย ในกรณีที่การแปลงสภาพจ าเป็นการขดัต่อขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย
ดงักล่าว ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพสวงนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้เป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพที่ไม่ไดม้ีสญัชาติไทย โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้คงคา้งทัง้หมดภายใต้
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หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไม่ไดม้ีสญัชาติไทยรายดงักล่าว ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพแทน และ
เป็นอนัถือว่าหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

11.2 การแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ซึ่ง
มีชื่อแสดงความเป็นเจา้ของหรือผูร้บัโอนคนสุดทา้ย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง) ที่มีความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ที่มีสาระส าคญัตาม
แบบและเนือ้หาที่ปรากฏใน เอกสารแนบทา้ย 3 และ 4 ของขอ้ก าหนดสิทธิ แลว้แต่กรณี) โดยมีขอ้ความครบถว้น
สมบรูณล์งนามโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (พรอ้มทัง้ใบหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ ในกรณีหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีมีใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กู้
แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ณ สถานที่ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 11.4 
ภายในเวลาท าการและระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพส าหรบัวนัแปลงสภาพแต่ละครัง้ ตามที่ระบไุว้
ในขอ้ 11.1 โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หรือตวัแทนผูไ้ดร้บัมอบอ านาจโดยชอบ) จะตอ้งน าแบบแสดงความจ านงใช้
สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้งมายื่นดว้ยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพทางไปรษณีย ์

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพในวนัและเวลาอื่นใดนอกเหนือจากที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี ้และไม่อาจใชสิ้ทธิแปลงสภาพในระยะเวลาหา้มแปลงสภาพ (Closed Period)  

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบช าระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เก่ียวกับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี) 

11.3 ราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ 

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ 

ราคาของหุน้สามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนดราคาไว้ เท่ากับ 1.20 
บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค)์ ต่อหุน้ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้มื่อมีเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพและตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12 

11.3.2 อตัราแปลงสภาพ 

เมื่อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธินี ้หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 1 (หนึ่ง) หน่วย จะสามารถ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ออกโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้นอตัราแปลงสภาพซึ่งเท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หรือมูลค่าเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ต่ละหน่วยในกรณีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไถ่
ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  9.5) หาร
ดว้ยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพที่
เก่ียวขอ้ง (หรือวนัอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี)้ (ตวัอย่างเช่น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ คือ 
1,000 หารดว้ย 1.20 ไดอ้ตัราแปลงสภาพ เท่ากับ หุน้สามญัจ านวน 833 (แปดรอ้ยสามสิบสาม) หุน้ ต่อ 1 
(หน่ึง) หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการปัดเศษของจ านวนหุน้สามญัเป็นจดุทศนิยมตามขอ้ 11.3.3) 

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 12 หรือ 
(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
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ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 9.5 จึงท าใหม้ลูค่าเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพแต่ละหน่วยนอ้ยกว่ามลูค่าที่
ตราไว ้และปรากฏว่ามีเศษของจ านวนหุน้สามญัเป็นจดุทศนิยมจากการค านวณจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ ได้
เปล่ียนแปลงนัน้ ใหต้ดัเศษทศนิยมของหุน้ทิง้ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระเป็นเงินสดแทนเศษของ
จ านวนหุน้ดังกล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยค านวณจาก (1) จ านวนเศษของหุน้ คูณดว้ย (2) 
ราคาแปลงสภาพที่มีผลบงัคบั ณ วนัสดุทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง 
(อย่างชา้ไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาหน์ับจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง หรือ ภายในวนัครบก าหนดไถ่
ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ แลว้แต่กรณี) 

11.4 สถานท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูติดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
เบอรโ์ทร 0-2679-8870-3 
เบอรแ์ฟกซ ์ 0-2679-8874 

ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนและตวัแทนช าระเงนิ  
ชัน้ 15 เลขที่ 44  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
ชื่อผูต้ิดต่อ หวัหนา้นายทะเบยีน นายชินรุจ ระแมนชยั 
โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511 
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

11.5 การส่งมอบหุน้สามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพและใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ และการด าเนินการ
หลงัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพในวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผูอ้อก
หุน้กูจ้ะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะส่งมอบหุน้สามัญออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพที่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพอย่างถูกตอ้ง ตามวิธีการส่งมอบที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดง
ความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงันี ้

1. จดัท าใบหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้งและจดัส่งใบหุน้สามญัใหแ้ก่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงสภาพ (ผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่รบัผิดชอบในความสญูหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่ใบหุน้
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สามญัขา้งตน้สญูหายหรือเสียหายหลงัจากที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดจ้ดัส่งใบหุน้สามญัดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทางไปรษณียห์รือทางไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (แลว้แต่กรณี) ไปยงัที่อยู่ที่ผูถื้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยถูกตอ้งแลว้  อย่างไรก็ตาม  
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตกลงกบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม้ารบัใบหุน้สามญัไปดว้ยตนเองก็ได)้ หรือ 

2. ด าเนินการฝากหรือด าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งฝากหุน้สามญัดงักล่าวไวก้บัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยภ์ายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ในกรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ (หรือจะจดัการใหน้ายทะเบียนหุน้
กูแ้ปลงสภาพ) จดัท าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละครัง้ (ถา้มี) เพื่อส่ง
มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบหา้วนั) นบัแต่วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือทางไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) ไปยงัที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุ
ไวใ้นแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพบางส่วนในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพ
ดังกล่าวนั้นจะไม่ไดร้บัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือ
แปลงสภาพ จะไดร้บัการไถ่ถอนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการดงัต่อไปนีภ้ายใน 14 (สิบส่ีวนั) นบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละครัง้ 

1. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

2. ลงทะเบียนชื่อของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูถื้อหุน้สามญัของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นัน้ 

(ง) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามัญใหม่ที่ไดจ้ากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ โดยยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง 
ทั้งนี ้เพื่อใหหุ้น้สามัญดังกล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามัญอื่นของ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

11.6 สถานภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดย้ื่นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยถกูตอ้งแลว้ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดย้ื่นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยถูกตอ้งแลว้ตามวิธีการและ
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในขอ้ก าหนดสิทธินี ้จะยังคงมีสถานภาพ สิทธิ และหนา้ที่เช่นเดียวกับหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงั
ไม่ไดม้ีการแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ที่เพิ่มขึน้ส าหรบัหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 

 ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพใด ๆ ตรงกับวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความ
จ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยถกูตอ้งแลว้ตามวิธีการและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามขอ้ก าหนดสิทธินี ้โดยประสงคใ์หม้ี
การแปลงสภาพในวันใชสิ้ทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการไดร้บัดอกเบีย้ที่ครบ
ก าหนดช าระในวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้วนันัน้ 
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11.7 สถานภาพของหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

นบัแต่วนัที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนช าระแลว้ที่เพิ่มขึน้ส าหรบัหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้สามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหนา้ที่เช่นเดียวกับหุน้สามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าแลว้
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทกุประการ 

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

12.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการปรบัราคาแปลงสภาพและ/หรืออตัราแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตุการณ์
หน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ อนัเป็นผล
มาจากการรวมหุน้สามญัหรือแบ่งแยกหุน้สามญั 

(ข) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด) โดยก าหนดราคา
เสนอขายของหุน้ที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของราคาตลาดของหุน้สามัญของผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพ 

(ค) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด) โดยก าหนดราคาหุน้ที่ออก
เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใด ๆ นัน้ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ง) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(จ) เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได ้ส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหว่างอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้ (ก) - (จ) ขา้งตน้อนัท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม  

12.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการปรบัราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่าง ๆ ตามขอ้ 12.1 ขา้งตน้ตามสูตรและ
วิธีการค านวณดงัต่อไปนี ้

12.2.1 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
สามญัหรือแบ่งแยกหุน้สามญัตามขอ้ 12.1(ก) 

ก. การปรบัราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจด
ทะเบียนการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 



                                                                                                                                      บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หนา้ 28 

Price 1 = Price 0 x  
Par 1

Par 0
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x  
Par 0

Par 1
 

โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

Par 1 คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

12.2.2 เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่โดยก าหนดราคาของหุน้ที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 
(เกา้สิบ) ของราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 12.1(ข) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่  (ก) วันแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย XR เพื่อก าหนดสิทธิในการไดร้บัสิทธิจองซือ้หุน้สามัญ ส าหรบักรณีการเสนอขาย
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วนัแรกของการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 

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

MP (A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(A x MP) + BY
 

โดยที่   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามัญของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 15 
(สิบหา้) วนัท าการติดต่อกัน ก่อน (ก) วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR เพื่อก าหนดสิทธิใน
การไดร้บัสิทธิจองซือ้หุน้ที่ออกใหม่ ส าหรบักรณีการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของผู้
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ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
การเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี)) 

ในกรณีที่ ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 
เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ (ก) วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย 
XR เพื่อก าหนดสิทธิในการไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่หุ้นออกใหม่ กรณี
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ านวนหุน้สามญัออกใหม่ที่เสนอขาย 

BY คือ จ านวนเงินที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย 
(ถา้มี) จากการเสนอขายหุน้สามญันัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพรอ้มกันมากกว่า  1 ราคาเสนอขายภายใต้
เงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุน้
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่
จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ” มาค านวณการเปล่ียนแปลง
ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพเท่านัน้ 

12.2.3 เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใด ๆ โดยก าหนดราคาหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้หรือว่ากูแ้ปลงสภาพหรือหลักทรพัยแ์ปลงสภาพใด ๆ  นั้นต ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของราคา
ตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามขอ้ 12.1(ค) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่  (ก) วันแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อก าหนดสิทธิในการไดร้บัสิทธิจองซือ้หลักทรพัยอ์อกใหม่ประเภท
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น ส าหรบักรณี
การเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วัน
แรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 

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

MP (A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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Ratio 1 = Ratio 0 x  
MP (A+B)

(A x MP) + BY
 

โดยที่   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 
15 (สิบหา้) วนัท าการติดต่อกนั ก่อน (ก) วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อ
ก าหนดสิทธิในการไดร้บัสิทธิจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลักทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น ส าหรบักรณีการ
เสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ 
(ข) วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด 
(แลว้แต่กรณี) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 
เนื่องจากหุน้สามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว  ณ (ก)  วันก่อนวันแรกที่ขึ ้น
เครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อก าหนดสิทธิในการไดร้บั สิทธิจองซือ้หลกัทรพัยอ์อก
ใหม่ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลักทรพัย์
แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น 

BY คือ จ านวนเงินที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัทัง้หมดหักดว้ยค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการ
เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพอื่น รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการแปลงสภาพหรือ
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้  

12.2.4 เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามขอ้ 
12.1(ง)  
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ก. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตั้งแต่วันแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย XD เพื่อก าหนดสิทธิในการรบัเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 

 Price 1 = Price 0 x  
A

(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

 Ratio 1 = Ratio 0 x  
(A+B)

A
 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย 
XD เพื่อก าหนดสิทธิในการรบัเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

12.2.5 เมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได ้ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ๆ ในระหว่างอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามขอ้ 12.1 (จ) 

อตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ค านวณโดยน าเงินปันผลที่ผูอ้อกหุน้ผูแ้ปลงสภาพจ่ายออกจรงิ
ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงั
หักภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริง
ดงักล่าว ใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย 

ก. การปรบัราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย 
XD เพื่อก าหนดสิทธิในการรบัเงินปันผล 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 

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

MP
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

 Ratio 1 = Ratio 0 x  
MP

[ MP - ( D - R ) ]
 

โดยที่   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่
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Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดิม 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 
15 (สิบหา้) วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XD เพื่อก าหนดสิทธิใน
การรบัเงินปันผล 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 
เนื่องจากหุน้สามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ
ก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดจ้่ายหากน าก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได ้ในอตัรารอ้ยละ 90.00 
หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

12.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณใ์ด ๆ ในลกัษณะเดียวกันกับขอ้ 12.1(ก) - (จ) ขา้งตน้อนัท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 12.1 
(ฉ) ขา้งตน้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีดลุพินิจในการพิจารณาหรือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจแต่งตัง้ที่ปรกึษา
ทางการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพขึน้เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ 
และ/หรือ อตัราแปลงสภาพใหม่  โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งใชดุ้ลพินิจดงักล่าวอย่างเป็นธรรมโดยไม่
ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

12.3 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงขอ้ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์
หลายเหตุการณต์ามขอ้ 12.1 เกิดขึน้ จะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณก์่อนหลัง ส าหรบัในกรณีที่
เหตุการณต์่าง ๆ ดงักล่าวเกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ ขอ้ 12.2.1 ขอ้ 12.2.2 ขอ้ 
12.2.3 ขอ้ 12.2.4 ขอ้ 12.2.5 และขอ้ 12.2.6 โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคา
แปลงสภาพเป็นทศนิยม 6 (หก) ต าแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากบั 5 (หา้) นอกนัน้ใหปั้ดลง 

12.4 ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุท่ีช าระแลว้ที่เพิ่มขึน้ส าหรบัหุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพ ใหก้ารปรบัราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใชต้่อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพไวน้ัน้ และยงัมิไดร้บัจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย ์เพื่อมิใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งไดแ้สดงความ
จ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปจากเดิม 

12.5 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะด าเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพตามเงื่อนไข
ที่ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ พรอ้มระบรุายละเอียดวิธีการค านวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพใหม่ วนัท่ีที่
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั และเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ต่อส านกังาน ก.ล.ต.นายทะเบียนหุน้กู้
แปลงสภาพ รวมทัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ผูอ้อกหุน้กู้
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แปลงสภาพเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้ง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลง
สภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพใหม่มีผลบงัคบัใช ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบ  

12.6 ในกรณีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพขา้งตน้มีผลท าใหร้าคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้
สามัญของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหใ้ชร้าคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิบตัิได ้ในกรณีที่กฎหมายไม่อนญุาตใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิบตัิได ้ใหใ้ชม้ลูค่าที่ตราไว้
ของหุน้สามัญของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และใหป้รบัอัตราแปลงสภาพตามราคาแปลง
สภาพนัน้ 

12.7 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามขอ้นี ้และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีความจ าเป็นตอ้งออกหุน้ใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าว ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ท่ีอนมุตัิใหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมดงักล่าว 

12.8 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหรือก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนที่ช  าระแลว้ที่เพิ่มขึน้ส าหรบัหุน้สามญัที่
ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ใหก้ารเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใชต้่อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ได้
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไวน้ัน้ และยงัมิไดร้บัจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย ์เพื่อมิใหสิ้ทธิของผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม 

13. การด าเนินการในกรณีทีผู้่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ 

13.1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพแต่ละครัง้อย่างถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ แต่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามัญ
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนัน้ไดอ้ย่างครบถว้น อนัเป็นผลท าใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่สามารถใช้
สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดค้รบถว้นตามที่แสดงความจ านงไว้ในวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพนัน้ ๆ 
ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพด าเนินการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุน้สามญั
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามสดัส่วนที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

13.2 นอกจากการด าเนินการตามขอ้ 13.1 ขา้งตน้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ในจ านวนที่ค  านวณไดจ้ากสตูรค านวณค่าเสียหายดงันี ้

ค่าเสียหาย = A x (MP - CP) 

โดยที่ A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่สามารถจดัใหม้ีเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพได ้

MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 (สิบหา้) วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง) 
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CP คือ ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ตาม ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเนื่องจากเหตุผล
อื่นนอกจากสาเหตุที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่สามารถออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดต้ามขอ้ 
13.1 

13.3 ในการชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 13.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะช าระโดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใน 15 (สิบหา้) วนั
นบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

13.4 การชดใชค้่าเสียหายในขอ้ 13 นีไ้ม่เป็นการกระทบสิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพยังคงมี
สิทธิในฐานะผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อไป และยงัคงมีสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ไดท้ี่แสดงความจ านงใช้
สิทธิแปลงสภาพแลว้แต่ไม่ไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญตามที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่สิทธิ
เรียกรอ้งค่าเสียหายตามขอ้ 13.2 อีกต่อไป 

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  

14.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยเรว็ ซึ่งจะตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่
วนัที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 (ยี่สิบ
หา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด มีค  าขอเป็นหนงัสือใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้  

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 10.1 และในขณะนัน้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ยงัมิไดส่้งหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหท้ าการช าระหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพคา้งช าระตามขอ้ 10.3 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 17.1  

(ค) หากมีกรณีที่จะตอ้งแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่แทนผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายเดิม เวน้
แต่เป็นกรณีที่มีการออกหนงัสือเพื่อขออนมุตัิการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ตามขอ้ 16.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณส์ าคญัใด ๆ ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายราย) ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัไม่ไดไ้ถ่
ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือความสามารถของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธินี ้

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท์ี่
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกันไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมด สามารถเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพเองได ้และตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพท าการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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14.2 มติโดยชอบของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เรียกประชมุและด าเนินการประชมุโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุ้นกู้แปลง
สภาพนัน้จะเป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 2 ของขอ้ก าหนดสิทธินี ้

14.3 ยกเวน้กรณีการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.1 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีมติได้
โดยใชว้ิธีการลงมติเป็นลายลกัษณอ์กัษรแทนการจดัประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้โดยมติในลกัษณะดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบัก็ต่อเมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่ก าหนดไวส้ าหรบัการลงมติในเรื่องนัน้ ๆ 
ไดล้งลายมือชื่อในมติดังกล่าว และให้มติที่มีขึน้โดยไม่ไดม้ีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับ
ดงักล่าวนัน้ผูกพนัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะไดล้งนามในมติผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม 
โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งส่งมอบมติของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีการลงนามโดยชอบใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้โดยถือเป็นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จดัส่งส าเนามติดงักล่าวใหก้บัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัมติดงักล่าวจากผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงคข์องขอ้ 14.3 นี ้คะแนนเสียงที่จะตอ้งไดร้บัเพื่อการอนมุตัิในแต่ละเรื่องนัน้ให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ของเอกสารแนบทา้ย 2 ของขอ้ก าหนดสิทธินีเ้พียงแต่เปล่ียนจากการนบั
คะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจาก
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมด 

14.4 ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพียงหน่ึงราย ใหถื้อว่ามติที่ท  าเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมิตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งที่เรียก
ประชมุโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและที่เรียกประชมุโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

15.  อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรบัผิดต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของตน เวน้แต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ฉ้อฉล หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความจงใจหรือโดยมิไดใ้ชค้วามระมัดระวังตามที่จะพึง
คาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแยง้กับขอบเขต
ความรบัผิดของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวขา้งตน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความ
สญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากการกระท าที่กระท าลงตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะมี
อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2 นี ้และขอ้อื่น ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิใชด้ลุยพินิจของตนตามขอ้ก าหนดสิทธิผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชด้ลุยพินิจ
ไดโ้ดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกับผู้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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(1) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กูแ้ปลงสภาพในประเด็น
ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือไม่ท าใหสิ้ทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยลง 

(2) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กูแ้ปลงสภาพในประเด็นท่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ หรือเป็นการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงเพื่อใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ที่ใช้
บงัคบักบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่ เกิดขึน้ตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่
จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ 10.2 ขอ้ 10.3 และขอ้ 10.4 หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าการ
ผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูแ้ปลง
สภาพเป็นหลกั 

(ค) รบัและเก็บรกัษาเอกสารและทรพัยสิ์นรวมทัง้หลกัประกนั (ถา้มี) ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งรบัไว้
แทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพจะตอ้งแยกบญัชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรพัยสิ์นที่เก็บรกัษาไวน้ั้นออกจากบญัชีอื่น
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ง) เรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเขา้ร่วมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอย่างมีนยัส าคญั 

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระท าการฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึน้หรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิด
นดัตามที่ตนตรวจพบหรือไดร้บัทราบมา หรือที่ไดร้บัแจง้จากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เรียกรอ้งใหผู้อ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพช าระหนีภ้ายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือ เรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพใน
นามของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมด ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ รวมถึง
จัดท ารายงานส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเก่ียวกับเรื่องส าคัญที่ไดด้  าเนินการไปตามอ านาจหนา้ที่ของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยไม่ชกัชา้ 

(ฉ) อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มลู และรายงานใด ๆ ที่ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพไดจ้ดัไวใ้หแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ ณ ส านกังานท่ีระบไุวข้องผูแ้ทนผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ช) ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิของตนให้
ถูกตอ้งภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวนัที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหผู้้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือทนัทีที่พน้ระยะเวลาดงักล่าวเพื่อใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอตวั
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บุคคลที่จะเขา้รบัท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนตน และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพโดยไม่ชกัชา้ 

(ซ) ด าเนินการอื่นใดในฐานะผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดสิทธิ 

15.3 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ตามที่จะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ส าหรบัความเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติหนา้ที่ของตนโดยเชื่อถือ
หนงัสือรบัรองที่ออกโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มลูที่จดัท า
โดยผูเ้ชี่ยวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือดว้ยความสุจริต และดว้ย
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลที่ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ แมจ้ะปรากฏใน
ภายหลงัว่าหนงัสือรบัรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือขอ้มลูดงักล่าวจะมีขอ้บกพรอ่งหรือไม่เป็นความจรงิ 

15.4 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพชดใชเ้พื่อค่าใชจ้่ายใด ๆ  ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ตอ้งออกใชไ้ปเนื่องจากด าเนินการตามข้อก าหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกรอ้งใหผู้้ออกหุน้กู้แปลงสภาพปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทางกฎหมายและค่าใชจ้่าย
ในการว่าจา้งที่ปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญดว้ย 

16. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

16.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้ต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จ ากัด มีที่ตั้งส านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 175 

ชั้น 11 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและมีความเป็นอิสระ ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้  และใหถื้อว่าผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายยินยอมใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
แต่งตัง้ บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชียพลสั จ ากดั เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

16.2 กรณีที่จะตอ้งท าการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ มีดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขาดคุณสมบตัิและ/หรือ มีผลประโยชนข์ดัแยง้ในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และการขาดคณุสมบตัินัน้เป็นเหตใุหส้ านกังาน ก.ล.ต. สั่ง
ให้งดเว้นการท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชนข์ดัแยง้ขึน้นัน้ไม่ไดร้บัการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีมติใหเ้ปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผูแ้ทนผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพปฏิบตัิหนา้ที่ไม่เหมาะสมหรือบกพรอ่งต่อหนา้ที่ 

(ค) เมื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิบตัิหนา้ที่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
หรือขอ้ก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนัน้ยงัคงไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั
นบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท าการแกไ้ข 
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(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพบอกเลิกการท าหนา้ที่โดยถกูตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ท  าให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระงับไป ตามรายละเอียดที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) เรียกประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อใหล้งมติอนมุตัิการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและแต่งตัง้
บคุคลอื่นท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ท าหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนมุตัิเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเขา้ท าหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพที่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนหรือ
แปลงสภาพทัง้หมดยื่นหนงัสือคดัคา้นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ออกหนังสือดังกล่าว ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดอนุมตัิการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอไวใ้นหนงัสือแจง้นัน้แลว้ 

ทัง้นี ้ในระหว่างที่ยงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายเดิมจะตอ้งรบัปฏิบตัิหนา้ที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพตามขอ้ก าหนดสิทธิ จนกว่าจะไดม้ีการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม ่และการส่งมอบบรรดา
ทรพัยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดตามขอ้ 16.4 

16.4 การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้  ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้นดว้ย ซึ่งเมื่อผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดด้ าเนินการ
เก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่เรียบรอ้ยแลว้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตัง้นัน้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเดิมจะตอ้งท าการส่ง
มอบทรพัยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่โดยเร็ว 
และจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกับผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อย่างเต็มที่เพื่อใหก้ารด าเนินการตาม
หนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบรอ้ย 

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสทิธ ิ

17.1 ยกเวน้กรณีตามขอ้ 17.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะท าไม่ไดถ้้าไม่ไดร้ับความยินยอม
ล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

17.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิโดยมิตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมจากที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากเป็นการแกไ้ขตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 15.2(ข)(1) และ (2) 
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17.3 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ นายทะเบียนหุน้กู้
แปลงสภาพ และส านกังาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่การแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิมีผลใชบ้งัคบั และจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

18. การขอออกใบหุน้กู้แปลงสภาพฉบับใหม ่

 หากใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาด หรือช ารุดดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ปรากฏชื่อใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิยื่นค าขอใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัใหม่ 
โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนด ในการนี ้นาย
ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วนัท า
การ นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดร้บัค าขอใหอ้อกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนด และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพว่ามีการยกเลิกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัเก่าดว้ย  

19. การติดต่อและการบอกกล่าว 

19.1 เวน้แต่ในกรณีที่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในขอ้ก าหนดสิทธินี ้การติดต่อส่ือสารและค าบอกกล่าวต่าง ๆ  ระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึ่งภายใตแ้ละที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพและขอ้ก าหนดสิทธิ อาจจดัส่งโดยบุคคลน าส่ง 
ทางไปรษณียล์งทะเบียน (หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได ้โดยการ
ติดต่อส่ือสารและค าบอกกล่าวนัน้จะมีผลต่อเมื่อ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยบคุคลน าส่ง เมื่อผูร้บัไดร้บั 

(ข) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อไดร้บัในรูปแบบท่ีอ่านหรือเขา้ใจได ้

(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียน ใหถื้อว่าไดส่้งถึงผูร้บัในวนัส่ง 

(ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณียอ์ากาศ ใหถื้อว่าไดส่้งถึงผูร้บัวนัที่ 5 (หา้) นบัจากวนัที่ส่งไปผูร้บัในอีกประเทศหนึ่ง 

19.2 การติดต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี ้

(ก) ค าบอกกล่าวถึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถือว่าไดส่้งโดยชอบหากไดส่้งไปยงัที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 16.1 

(ข) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถือว่าไดส่้งโดยชอบ หากไดส่้งไปยงัที่อยู่ของผู้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดังต่อไปนี ้หรือตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะแจง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือ
ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนัท าการ 

บรษิัท  บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.  

ผูร้บั  เลขานกุารบรษิัท 

19.3 การติดต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี ้ 
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(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าไดส่้งโดยชอบหากไดส่้งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) ไปยงัที่อยู่ของผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพตามที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือในกรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ฝากไวก้ับ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตามที่อยู่ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ระบุโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะถือไดว้่า
เป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวนัที่ 3 (สาม) นบัจากวนัที่ไดส่้งทางไปรษณียไ์ปยงัที่อยู่ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ในประเทศไทย หรือในวนัที่ 5 (หา้) นบัจากวนัที่ส่งไปยงัที่อยู่ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ 

(ข) กรณีมิไดส่้งค าบอกกล่าวใหก้ับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในค าบอกกล่าวหรือเอกสารท่ีส่งใหก้ับผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณต์่อการส่งค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายอื่น 

20. ข้อตกลงอื่น ๆ 

20.1 หากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที่มีผลใชบ้งัคับ
ตามกฎหมายกับหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑท์ี่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยใหใ้ชข้อ้ความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนขอ้ความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กัน
นัน้ 

20.2 การไม่ใชสิ้ทธิ หรือการใชสิ้ทธิล่าชา้ หรือการใชสิ้ทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือท าใหเ้ส่ือม
สิทธินัน้ ๆ หรือตดัสิทธิในอนัท่ีจะใชสิ้ทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนัน้ 

20.3 การผ่อนผนัหรือยกเวน้การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
สิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระท าโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดก้ระท า
โดยชอบแลว้ ใหถื้อว่ามีผลเป็นการผ่อนผนัหรือยกเวน้นบัแต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดบ้อกกล่าวไปยงัผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยใหถื้อเสมือนว่าเหตแุห่งการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดสิทธิ
นัน้ ๆ ไม่เคยเกิดขึน้ และจะยกเหตุในคราวนัน้ที่ไดม้ีการผ่อนผันหรือยกเวน้นัน้แลว้ขึน้มาบงัคบัเอากับผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพอีกไม่ได ้เวน้แต่จะไดม้ีการสงวนสิทธ์ิ หรือมีการก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาส าหรบัการผ่อนผนัหรือการยกเวน้
นัน้ไวโ้ดยชดัแจง้และไดแ้จง้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบไปพรอ้มกบัการบอกกล่าวขา้งตน้แลว้ 

21. ผลใช้บังคับของขอ้ก าหนดสทิธิและกฎหมายทีใ่ช้บงัคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้ังคับเริ่มในวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามขอ้ก าหนดสิทธิครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ โดยขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบั
และตีความตามกฎหมายไทย 

 

 

  



                                                                                                                                      บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หนา้ 41 

ข้อก าหนดสิทธนีิท้ าขึน้เม่ือวันที ่17 มกราคม 2566 และจะผูกพนัผู้ออกหุน้กู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทุกราย (ซ่ึงรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) 

 

        ผู้ออกหุน้กู้แปลงสภาพ 

       บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

          โดย 
 

 

       

                                                                          นายบญุ ชนุ เกียรต ิ

       กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

 

โดย 

 

       

                                                                        นายชาติชาย พานิชชีวะ 

       กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
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เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

  
 

บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน” 

“CONVERTIBLE DEBENTURES OF CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2023 DUE 2025 WITH THE ISSUER’S RIGHTS OF EARLY REDEMPTION” 
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 17 มกราคม 2566 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 17 มกราคม 2568 อาย ุ   2 ปี  มลูค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนที่ออก 300,000 หน่วย มลูค่าเงินตน้รวม               300,000,000 บาท 
Issue Date 17 January 2023 Maturity Date  17 January 2025 Terrm   2 years Face Value 1,000 Baht/Unit Issued Amount      300,000 Units Total Principal Amount   300,000,000 Baht 

อตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 
Fixed Interest Rate of 6.00% per annum throughout the term of the Debentures 

ช าระปีละ 4 ครัง้ / 
Payable quarterly 

  

บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัที่ 17 มกราคม 2568 เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่
ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ /  
Chewathai Public Company Limited (the "Issuer") will redeem all the Convertible Debentures on the Maturity Date, which is 17 January 2025, 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 [•] และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปภายหนา้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”)  
These Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions dated [•] 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 

เวน้แต่จะไดใ้หค้ าจ ากัดความไวเ้ป็นอย่างอื่นในใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้ค าจ ากัดความที่ใชใ้นใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้ใหม้ีความหมายตามที่ก 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.  หุน้กูแ้ปลงสภาพนีเ้ป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุชื่อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก 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: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited 1.2      ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Debenture Holders’ Representative: บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั / Asia Plus Securities Company Limited 

2. การช าระดอกเบีย้ / Interest Payment 
หุน้กูแ้ปลงสภาพมีก าหนดช าระดอกเบีย้ปีละ 4 (ส่ี) ครัง้ ทกุวนัที่ 17 เมษายน 17 กรกฎาคม 17 ตลุาคม และ 17 มกราคมของทกุปีตลอดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“วันครบก าหนดช าระดอกเบีย้”) โดยวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้แรกคือวันท่ี 17 เมษายน 2566 และวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้สุดทา้ยคือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยหากวันครบก าหนดช าระดอกเบีย้ไม่ตรงกับวันท าการ จะเล่ือนวันช าระดอกเบีย้เป็นวันท าการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบีย้ส าหรบัการเล่ือนวันช าระเงินดังกล่าว เวน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสุดทา้ย / Interest on the Debentures shall be payable quarterly on 17 April, 17 July, 17 October and 17 January of each  
year throughout the term of the Convertible Debentures (“Interest Payment Date”) and the first Interest Payment Date shall be 17 April 2023 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. 
 
 

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders’ 
Representative and the issuer’s right of early redemption 
ช าระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว/ 
Fully Paid Up 

เลขทะเบียนบริษัท  0107558000181 
Company Registration No. 0107558000181 
จดทะเบียนเม่ือวันท่ี  24 เมษายน 2558 
Registered on  24 April 2015 
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3. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures 
3.1 เวน้แต่จะไดม้ีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ซือ้คืน หรือยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ หรือผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้สุดทา้ยตามขอ้ 3.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการช าระเงินตน้ทัง้หมดภายใตหุ้น้กูแ้ปลง

สภาพและดอกเบีย้งวดสุดทา้ย / 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 ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ประสงคร์บัการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ สามารถท าไดโ้ดยแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพครัง้สุดทา้ยเป็นหนังสือ พรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ตามรายละเอียด เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุไวข้อ้ก 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) ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ไดต้ัง้แต่ครบก าหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ ตัง้แต่วันท่ี 17 กรกฎาคม 2566 เป็นตน้ไปตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้หนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบีย้ที่คา้งช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุน้กู ้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละราย / 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 17 June 2023 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 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดครอ่มเฉพาะในนามของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ลงวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่ตอ้งช าระเงินตามขอ้ก าหนด

สิทธิ โดยจดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหนา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยงัที่อยู่ของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เปิดไวก้ับธนาคารพาณิชยท์ี่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลง
สภาพไดแ้จง้ไวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือที่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินนัน้ ๆ หรือ (3) วิธีการช าระเงินอื่นใดตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง
สภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว / 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 าระใหผู้ถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตรงกับวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จ  าตอ้งจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ 
ส าหรบัการเล่ือนวันช าระเงินดังกล่าว เวน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสุดทา้ย ซึ่งจะตอ้งน าจ านวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ที่เล่ือนออกไปมารวมค 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 นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันก่อนวันครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กู ้แปลงสภาพแต่ละงวด วันประชุมผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อก าหนดสิทธิของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพในการไดร้ับสิทธิในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เพื่อ
วตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดแ้จง้แก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) (ยกเวน้ กรณีการปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวันที่ผูอ้อกหุน้กู ้แปลง
สภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ใหน้ายทะเบียนหุน้กู ้แปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่วันปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพวนัแรกไม่ตรงกบัวันท าการ ก็ใหเ้ล่ือนไปเป็นวันท าการถัดไป / 
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 
ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กู ้แปลงสภาพ ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วนัสดุทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวขอ้ง โดยยื่นแบบแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) 
ใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวันท าการและเวลาท าการ ภายในระยะเวลาแสดงความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพส าหรบัการใชแ้ปลงสภาพแต่ละครัง้ ทั้งนี ้ตามรายละเอียดที่ก 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. 

7.   ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท าแบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกครัง้ที่ยื่นโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้ นกูแ้ปลงสภาพ / 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) เฉพาะผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายแรกจากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ดา้นหนา้ของใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน พรอ้มกบัส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้ีอ  านาจ
รบัรองส 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) ในกรณีที่ผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะท าการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ เคยลงไวเ้มื่อรบัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือชื่อ ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับขอ้ (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 
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) /  

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

 



 บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบทา้ย 2 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ - หนา้ 1 

เอกสารแนบท้าย 2 

หลักเกณฑใ์นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือจะตอ้งเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) 
ถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ซึ่งมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชุม) และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่นอ้ยกว่ า 7 
(เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) ก่อนวนันดัประชมุ หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งระบุ 
วนั เวลา สถานที่ส าหรบัการประชุม วาระการประชุม และผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม ทัง้นี ้นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่ งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เก่ียวขอ้ง (กล่าวคือ 14 (สิบส่ี) วันก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ) 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละครัง้จะประกอบดว้ยบคุคลต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจแต่งตัง้ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (" ผู้รับมอบฉันทะ") เขา้ร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัท าหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพก าหนดซึ่ง
ขอรบัได ้ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่ งมี ส่วนเ ก่ียวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา  
ซึ่งไดร้บัการรอ้งขอจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือผูแ้ทนผู้ ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อท าการ
ชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อที่ประชมุ 

(ง) บคุคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชมุอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 

3. องคป์ระชุม 

3.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งม ี
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไป ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่การประชุมผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมไดเ้นื่องจากไม่ครบองค์
ประชุมตามขอ้ 3.1 นี ้องคป์ระชุมส าหรบัการประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมานีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตัง้แต่ 2 
(สอง) รายขึน้ไปไม่ว่าจะถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกนัเท่าใดก็ตามเขา้รว่มประชมุ 
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3.2 การประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่การประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เป็นการประชมุครัง้ใหม่ที่เล่ือนมาจากการประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชมุไดเ้นื่องจากไม่ครบองคป์ระชมุตามขอ้ 3.2 นี ้
องคป์ระชุมส าหรบัการประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมานีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพ
ทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ 

3.3 การประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 66 (หกสิบหก) ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่การประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมาจากการประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชมุไดเ้นื่องจากไม่ครบองคป์ระชมุตามขอ้ 
3.3 นี ้องคป์ระชมุส าหรบัการประชมุครัง้ใหม่ที่เล่ือนมานีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้
ไป ซึ่งถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนหรือแปลง
สภาพทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

(ก) กรณีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นประธานในท่ีประชมุ 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูเ้รียกประชมุ หรือกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
ผูเ้รียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) ไม่อยู่
หรือไม่สามารถเป็นประธานในท่ีประชมุได ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพจะท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผูท้ี่จะท าหนา้ที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุ 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าครัง้ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ยงัมีผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ประธานในที่ประชมุจะตอ้งสั่งเลิกประชมุ โดย  

(ก) ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธานในที่ประชมุเล่ือนการ
ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไปประชมุในวนั เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานก าหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะตอ้งอยู่
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม ทัง้นี ้เวน้แต่ ผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตกลงกันใหไ้ม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี ้เรื่องที่พิจารณาและ
ลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเท่านัน้  
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(ข)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผู้รอ้งขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้น (ก) 
ขา้งตน้ 

(ค) ในกรณีที่การประชมุซึ่งไม่ครบองคป์ระชมุนีเ้ป็นการประชมุที่ไดเ้รียกประชมุเนื่องจากการประชมุในครัง้ก่อนไม่ครบ
องคป์ระชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้น (ก) ขา้งตน้ 

5.2 นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุส าหรบัการประชมุครัง้ใหม่ที่จะจดัขึน้เนื่องจากการประชุมครัง้
ก่อนไม่ครบองคป์ระชมุใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่
อยู่ซึ่งไดเ้คยจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหใ้นครัง้ที่ไม่ครบองคป์ระชมุนัน้ทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม่ (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ จะตอ้งระบุวัน เวลา สถานที่ส าหรบัการประชุม วาระการประชุม และองคป์ระชุมที่ตอ้งการส าหรบัการ
ประชมุครัง้ใหม่ 

6. มติของทีป่ระชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหต้ดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในท่ี
ประชมุก าหนด ซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หรือผูร้บัมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพถืออยู่ โดยใหถื้อว่าหุน้กูแ้ปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่
ประชุมมีคะแนนเสียงชีข้าด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชมูือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด) 
เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชมุอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูร้บัมอบฉันทะ ยกเวน้ในกรณีที่
ประธานกรรมการบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรษิัทของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานในที่ประชมุจะไม่มีคะแนนเสียงชีข้าด 

6.2 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การ
ก าหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเพิ่มเติม) จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้
สิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า       
รอ้ยละ 66 (หกสิบหก) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องตา่ง ๆ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแตง่ตัง้บคุคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ 

6.4 มติที่ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ด
สิบหา้) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพอื่น หรือทรพัยสิ์นอื่นของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือบคุคลใด ๆ 



 บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบทา้ย 2 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ - หนา้ 4 

(ข) การแกไ้ขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ตามหุน้กูแ้ปลง
สภาพ  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจ านวนเงินตน้ ดอกเบีย้ และ/หรือ เงินจ านวนอื่นใดที่คา้งช าระหรือที่จะตอ้ง
ช าระตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ง) การเปล่ียนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ที่จะตอ้งช าระตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

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

(ฉ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิเพื่อใหส้ามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ้ (ก) ถึง (จ) ขา้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหป้ระธานในที่ประชุมครัง้นั้นลงนาม
รบัรองภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนัประชมุและเก็บรกัษาตน้ฉบบัไว ้และจะตอ้งเก็บรกัษาตน้ฉบบัมติของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีลง
มติโดยใชว้ิธีการลงมติเป็นลายลกัษณอ์กัษรแทนการจดัประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้จดัใหม้ีส าเนาเพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัและเวลาท าการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังแรก ส าหรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
 

กรุณาส่งแบบแสดงความจ านงฯ นี ้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ในระหว่างวนัที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2567 (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 

วนัที่_____________________________________ 

 ขา้พเจา้____________________________________________________________________________________________________________ 

อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผูถ้ือ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผู้ถือหุน้กู้แปลง
สภาพ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) เป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน_________________________หน่วย มูลค่า ____________ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุน้กู้
แปลงสภาพที่ถือรวมจ านวน_________________________ บาท [ตามใบหุน้กูแ้ปลงสภาพเลขที่_________________________/ ตามที่ฝากไวก้ับบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี     ] มีความประสงคแ์ละขอแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ
หุน้กู้แปลงสภาพที่ขา้พเจา้ถืออยู่เป็นหุน้สามัญของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบงัคับ ณ วันสุดทา้ยของ
ระยะเวลาแสดงความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพ ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยขา้พเจา้ขอใชส้ิทธิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัใชส้ิทธิแปลงสภาพ (วนัที่ 17 กรกฎาคม 2567 หรือวนัท าการถัดไปในกรณีที่วนัดงักล่าวมิใช่วนัท าการ) ดงันี ้(เลือกขอ้
ใดขอ้หนึ่ง): 

     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_________________________ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้  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 านาจลงลายมือชื่อ
แทนนิติบคุคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้อ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary Public ดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 

 

ลงช่ือ_______________________________ 

            (_______________________________) 

              ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เอกสารแนบท้าย 3 
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แบบแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังสุดท้าย ส าหรับ 

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 

 

กรุณาส่งแบบแสดงความจ านงฯ นี ้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ในระหว่างวนัที่ 25 ธันวาคม 2567 – 16 มกราคม 2568 (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 

 
วนัที่_____________________________________ 

 ขา้พเจา้____________________________________________________________________________________________________________ 
อยู่ที่________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผูถ้ือ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผู้ถือหุน้กู้แปลง
สภาพ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) เป็นผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน_________________________ หน่วย มลูค่า ____________ บาทต่อหน่วย   โดยมีมลูค่าหุน้กู้
แปลงสภาพที่ถือรวมจ านวน_____________________ บาท [ตามใบหุน้กูแ้ปลงสภาพเลขที่__________________________________________________/ 
ตามที่ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี     ]มีความประสงค์และขอแสดงความ
จ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยขอใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดเต็มตามจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ขา้พเจา้ถือเป็นหุน้สามญั
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพที่มีผลบงัคบั ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาแสดงความจ 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_________________________ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับรษิัทนัน้ 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 านาจลงลายมือชื่อ
แทนนิติบคุคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารตาม (1) และ (2) นีต้อ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary Public ดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 

 
ลงช่ือ_______________________________ 

            (_______________________________) 
              ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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