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บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รายละเอียดวธีิการจองซื >อและการชาํระเงนิค่าจองซื >อหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

คําเตือน: การจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที6ออกใหม่ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ในครั Gงนี G เป็นการ

เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นที6จะทําให้บริษัทฯ มีหน้าที6ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นใน

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที6จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที6ออกใหม่ในการเสนอขายนี G

ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนั Gนจะทําให้หรืออาจทําให้บริษัท

มีหน้าที6ตามกฎหมายตา่งประเทศ หุ้นกู้แปลงสภาพที6ออกใหม่นี Gไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) 

และจะไม่มีการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที6ออกใหม่ให้แก่บคุคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที6กําหนด

ใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี G จะไมมี่การขายหรือ

เสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที6ออกใหม่ในประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ หรือใน

ประเทศอื6นใดที6การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี Gจะไม่ถกูต้องตามกฎหมาย หรืออาจะทําให้บริษัทมีหน้าที6ใดๆ เกินกว่าหน้าที6

ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที6ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอื6นใด อาจมีขึ Gนเฉพาะ

ในกรณีที6บริษัทได้รับการยกเว้นการขออนญุาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนั Gนๆ ทั Gงนี G ตามที6บริษัท

พิจารณาเหน็สมควร 

 

 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 1 

วธีิปฏบิตัใินการจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพของ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  

ที#เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถอืหุ้นที#จะทาํให้บริษัทฯ มี

หน้าที#ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

1. กาํหนดระยะเวลาจองซื Pอและการชาํระเงนิค่าจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวนัทําการ หรือจองซื Gอผ่านระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชั6วโมง 
ระหวา่งวนัที6 27 มิถนุายน 2565 เวลา 9.00 น. ถงึ วนัที6 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. 
 

2. สถานที#รับจองซื Pอและรับชาํระเงนิค่าจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด (“Yuanta”) เป็นตัวแทนรับจองซื Gอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบ

ใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทในครั Gงนี G (“ตวัแทนรับจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ผู้ ถือหุ้นเดิมที6มีสทิธิแตล่ะราย

สามารถจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิได้ที6สํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้ แปลง

สภาพฯ ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื Gอและการชําระเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามข้อ 1  

 ตามที6อยูด้่านลา่ง 

ชื#อ บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) 
ที#อยู่  ชั Gน 15 อาคารเลขที6 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ตดิต่อ คณุธนภร สกิุจจาคามิน / คณุวรารัตน์ อนแุสวง /คณุทรรศนีย์ จนัทร์แดง / คณุจงจิตร นามคํา  ฝ่าย

ปฏิบตักิารหลกัทรัพย์  

โทรศัพท์ 02-009-8261 / 02-009-8263 / 02-009-8251 / 02-009-8255 

ทั Gงนี G งดรับใบจองซื Gอและเอกสารประกอบการจองซื Gอทางไปรษณีย์และโทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัท 

หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ทั6วประเทศ  

สําหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั ผู้ ถือหุ้นสามารถ ติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที6ท่านมีบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์  โดยทาง

บริษัทหลกัทรัพย์ของท่านจะให้คําแนะนํา และ/หรือ รวบรวมใบจองซื Gอและเอกสารประกอบการ จองซื Gอให้กบั

ตวัแทนรับจองซื Gอซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ของบริษัทต่อไป  นอกจากการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิ ที6สํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัท ดงัที6กล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิม ที6มี

สิทธิแต่ละรายสามารถจองซื Gอผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ตามที6 ระบใุนหวัข้อ 

3 วธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในเอกสารฉบบันี G 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 2 

3. วธีิการชาํระเงนิค่าจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิและการจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

3.1 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้จองซื Gอสามารถชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตั Gงแตเ่วลา 09.00 น. – 

16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา หรือภายใน

เวลาอื6นใดตามที6ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทจะเหน็สมควร) ระหวา่งวนัที6 27 

มิถนุายน 2565 ตั Gงแตเ่วลา 9.00 น. ถงึ วนัที6 4 กรกฎาคม 2565 16.00 น. โดยวิธีการ ดงันี G 

1. ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชี 

การชําระเงินด้วยเงินโอนเข้าบญัชีสําหรับผู้ ถือหุ้นเดมิที6มีสทิธิที6มีความประสงค์จะชําระเงินคา่จองซื Gอ

ด้วยเงินโอน ผา่นระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โปรดชําระ

เงินเข้าบญัชี  

“บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด เพื#อจองซื Pอหุ้น” 

ธนาคารสาขา  :  เพลนิจิต 

ประเภทบญัชี  :  บญัชีกระแสรายวนั 

เลขที6บญัชี  :  059-3-05972-0 

หมายเหต:ุ 

ชื6อผู้จองซื Gอและผู้ ชําระเงินต้องเป็นบคุคลเดียวกนัโดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสทิธิการ

จองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิสิทธิที6จะซื Gอหุ้นสามญั) ชื6อ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัท์ของผู้จองซื Gอที6สามารถติดตอ่ได้ ไว้ใน ด้านหลงัของหลกัฐานการชําระเงิน ผู้ ถือหุ้นที6ประสงค์จะ

จองซื Gอ จะต้องแนบหลกัฐานการโอนเงิน Bill Payment ดงักลา่ว (ฉบบัจริง) มา พร้อมกบัใบจองซื Gอ 

2. การชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

การชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม การ

ชําระเงินค่าจองซื Gอผ่าน Bill Payment ที6จดัสง่โดยบริษัทศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สิ6ง

ที6ส่งมาด้วย 8) กรอกรายละเอียดในครบถ้วน พร้อมทั Gงระบุพร้อมทั Gงระบุรหัสอ้างอิง Ref.1 เป็น 

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขที6หนงัสือเดินทาง หรือเลขที6ใบต่างด้าวหรือเลข 

ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ จองซื Gอ และระบุรหสัอ้างอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที6 

ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิสิทธิที6จะซื Gอหุ้นสามัญ 

(หากไม ่ระบ ุRef.1 และ Ref.2 จะไมส่ามารถทํารายการชําระเงินคา่จองซื Gอได้) โดยสามารถชําระเงินที6 

เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ทกุสาขา  

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 3 

3. ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

กรณีชําระด้วยเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที6 27 หรือวนัที6 28 หรือวนัที6 29 หรือ วนัที6 30 

มิถนุายน 2565 หรือวนัที6 1 กรกฎาคม 2565  เทา่นั Gน และจะต้องชําระคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั  (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของ

ธนาคารของวนัที6 1 กรกฎาคม 2565 โดยขีดคร่อมเฉพาะสั6งจา่ย  “บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพื6อจองซื Gอหุ้น” เทา่นั Gน และต้องสามารถเรียกเก็บ เงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั

ภายในวนัทําการถดัไป โดยชื6อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื6อเดียวกบั ผู้จองซื Gอเทา่นั Gน  

หากผู้ จองซื Gอชําระเงินค่าจองซื Gอหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิหลังจาก Clearing ของ

ธนาคารของวันที6 1 กรกฎาคม 2565 จะต้องชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment 

เทา่นั Gน   

4. การโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

เฉพาะผู้ จองซื Gอประเภทนิติบุคคลที6มอบอํานาจให้ผู้ ดูแล รักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น

ผู้ ดําเนินการจองซื Gอแทนเท่านั Gน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) ผู้ จองซื Gอต้อง

รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื6นใดที6เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงิน

ทั Gงหมด 

5. การโอนเงินผา่นการ scan QR Code  

สําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile Banking ของแต่ละ

ธนาคาร โดยสามารถสแกน QR Code ที6ปรากฏบนหน้าจอภาย หลงัจากที6กดยืนยนัการทํารายการ

จองซื Gอผ่านระ บบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์  www.yuanta.co.th เพื6อชําระเงินผ่านระบบ  

Mobile Banking ของธนาคารอื6น ๆ ทั Gงนี G เงื6อนไขการชําระเงิน (ซึ6งรวมถงึจํานวนเงินสงูสดุที6สามารถ

ชําระได้) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแตล่ะธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking   

กําหนดเวลารับชําระเงินในกรณีชําระผา่น Mobile Banking ของธนาคารอื6น ๆ ตั Gงแตเ่วลา 09.00น.  

ของวนัที6 27 มิถนุายน 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที6 วนัที6 4 กรกฎาคม 2565 หรือเป็นไปตาม

เงื6อนไขและ ข้อกําหนดของแตล่ะธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking   

QR Code ที6ปรากฏบนหน้าจอภายหลงัจากที6กดยืนยนัการทํารายการจองซื Gอผา่นระบบ Electronic 

Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th จะมีกําหนดอาย ุ(เงื6อนไขตามที6ระบบุน 

หน้าเว็บไซต์) หากไม่ชําระเงินภายในเวลาที6กําหนดรายการจองซื Gอดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดย

อตัโนมตั ิซึ6งเป็นไปตามที6แตล่ะธนาคารกําหนด 

6. การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรือ ATS)  

สําหรับผู้ จอง ซื Gอที6มีบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 

เท่านั Gน ที6ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ชําระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงิน

อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้

บงัคบัแล้วในวนัจองซื Gอ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที6ผู้ดแูลบญัชี หรือเจ้าหน้าที6

ฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ หรือแจ้งผา่นระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) โดยผู้จองซื Gอ)  

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 4 

7. การชําระคา่จองซื Gอโดยหกัจากเงินที6ฝากอยูใ่นบญัชีเปิดเพื6อซื Gอขายหลกัทรัพย์ 

กบับริษัทหลกัทรัพย์  หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั เท่านั Gน (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน

เจ้าหน้าที6ผู้ ดูแลบัญชี หรือ เจ้าหน้าที6ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์หรือแจ้งผ่านระบบ Electronic 

Rights Offering (“E-RO”) โดยผู้จองซื Gอ)   

3.2 วธีิการจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้จองซื Gอสามารถจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ในวนัทําการ หรือจองซื Gอผา่นระบบออนไลน์ (E-RO) ตลอด 24 ชั6วโมง ระหวา่งวนัที6 27 มิถนุายน 2565 

เวลา 9.00 น. ถงึ วนัที6 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยวิธีการ ดงันี G 

1. การจองซื Gอโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื Gอ (Hard Copy) 

ผู้จองซื Gอจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื Gอในใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้

ถกูต้อง ครบถ้วน และ ชดัเจนพร้อมลงลายมือชื6อผู้จองซื Gอ หากผู้จองซื Gอเป็นนิติบคุคล ใบจองซื Gอจะต้อง

ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Gนพร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) โดยข้อมลู

ในใบจองซื Gอ หุ้ นใช้ในการดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื6อทราบข้อเท็จจริงเกี6ยวกับลูกค้า 

(Know Your  Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)  

2. การจองซื Gอ ผา่น ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th 

(หมายเหต:ุ หน้าจอนี Gเพื6อประกอบคูมื่อจองซื Gอ และคําอธิบายเทา่นั Gน หน้าจอสําหรับการจองซื Gอ เมื6อทํา 

รายการจริงอาจแตกตา่งจากที6ระบใุนคูมื่อจองซื Gอฉบบันี G)  

• ผู้จองซื Gอสามารถตรวจสอบสิทธิการจองหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ผ่าน 

เว็บไซต์ www.yuanta.co.th ได้ตั Gงแต่ประมาณวนัที6 24 มิถนุายน 2565 ถึงวนัและเวลา สิ Gนสดุการ

จองซื Gอ (ในกรณีที6ไมไ่ด้รับใบรับรองสทิธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ6งออก

โดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จํากดั)   

- ลกูค้าบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัเพื6อเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบสทิธิ 

- ลกูค้าบคุคลธรรมดาตา่งชาตกิรอกหมายเลขหนงัสอืเดนิทางเพื6อเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบสทิธิ  

- ลกูค้านิตบิคุคลกรอกเลขทะเบียนนิตบิคุคลเพื6อเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสทิธิ  

- - ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั กรอก username และ  password เพื6อ
เข้าใช้งานระบบของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั   

• ในการจองซื Gอ หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น และจํานวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทที6
สามารถจองซื Gอ ได้ตามสทิธิเพื6อตรวจสอบและเพื6อคลกิทํารายการจองซื Gอ  

ผู้ ถือหุ้ น ที6 เ ป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย สามารถจองซื Gอ  ผ่านระบบ E-RO  บนเว็บไซต์  
www.yuanta.co.th โดยทําตามวิธีการ ดงันี G 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 5 

1) ลูกค้า Login โดยการกรอก เลขบตัรประจําตวัประชาชน, เลขหลงับตัรประชาชน, ชื6อ, นามสกุล 
และวนัเดือนปี เกิด เพื6อยืนยนัตวัตนกบั กรมการปกครอง 

 

2) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพื6อตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั Gน กดยืนยนั 

 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพื6อตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั Gน กดยืนยนั 

 

4) ระบบจะแสดงข้อมลูชี Gแจงการจองซื Gอจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพให้กดยืนยนัเพื6อยอมรับข้อตกลง 

 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 6 

5) ระบบจะแสดงสิทธิการจองตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น จากนั Gนเริ6มทําการจองซื Gอได้โดยกดที6เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 

6) ต้องกรอกข้อมลูในแบบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพให้ครบทกุชอ่ง เมื6อเสร็จสิ Gน แล้วกดยืนยนั 

 

7) ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปการจองซื Gอเพื6อให้ตรวจสอบ เมื6อตรวจสอบข้อมลู ในการจองซื Gออหุ้นกู้
แปลงสภาพเสร็จ ให้กดยืนยนั 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 7 

8) กรณีเลือกวิธีการชําระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลกูค้าชําระ เงินทนัที เมื6อชําระค่า
จองซื Gอสาํเร็จจงึจะสามารถกดยืดยนัรายการ 

 

9) เมื6อลกูค้ากดยืนยนัเรียบร้อยจะขึ Gนหน้ารับทราบรายการเพื6อเป็นการจบ การจองซื Gอ สามารถกลบัไป
ที6หน้าหลกั โดยกด “หน้าหลกั” ได้ 

 

10) ลกูค้าที6ทําการจองและมีการชําระเงินค่าจองซื Gอเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้
โดยกดที6 “ตรวจผลการจดัสรร”  ตามวนัและเวลาที6กําหนด และสามารถ Download ใบยืนยนัคําสั6ง

การจอง ซื Gอได้ที6  ในหน้าเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น   

 

 

ผู้ ถือหุ้นที6เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย และมีบญัชีซื Pอขายหลักทรัพย์กับ บล.หยวนต้า สามารถ

จองซื Gอผา่นระบบ E-RO บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th โดยทําตามวิธีการ ดงันี G 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 8 

1) ลกูค้า Login โดยการกรอกเลขที6และรหสั บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th 

 

2) เมื6อ Login แล้ว ระบบจะแสดงหน้า Yuanta Portal เลือกเมน ู“E-RO” 

 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพื6อตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั Gนกดยืนยนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 9 

4) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ ถือหุ้นเพื6อตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนั Gนกดยืนยนั 

 
 
5) ระบบจะแสดงข้อมลูชี Gแจงการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้กดยืนยนัเพื6อยอมรับข้อตกลง 

 
 
6) ระบบจะแสดงสทิธิการจองตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จากนั Gนเริ6มทําการจองซื Gอได้โดยกดที6เลข ทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น 

 
 
7) ต้องกรอกข้อมลูในแบบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพให้ครบทกุชอ่ง เมื6อเสร็จสิ Gนแล้วกดยืนยนั 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 10 

8) ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปการจองซื Gอเพื6อให้ตรวจสอบ เมื6อตรวจสอบข้อมลูในการจองซื Gอหุ้นกู้แปลง
สภาพเสร็จ ให้กดยืนยนั 

 

 

9) กรณีเลือกวิธีการชําระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลกูค้าชําระเงินทนัที เมื6อชําระค่า
จองซื Gอสาํเร็จจงึจะสามารถกดยืนยนัรายการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

10) เมื6อลกูค้ากดยืนยนัเรียบร้อยจะขึ Gนหน้ารับทราบรายการเพื6อเป็นการจบการจองซื Gอ สามารถ กลบัไป
ที6หน้าหลกั โดยกด “หน้าหลกั” ได้ 

 

 

 

 

 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 11 

11) ลกูค้าที6ทําการจองและมีการชําระเงินค่าจองซื Gอเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้
โดยกดที6 “ตรวจผลการจดัสรร” ตามวนัและเวลาที6 กําหนด และสามารถ Download ใบยืนยนัคําสั6ง

การจองซื Gอได้ที6  ในหน้าเลข ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 

• กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผู้จองซื Gอสามารถชําระเงินได้ตามวิธี ตา่ง ๆ ในข้อ 3.1  

• ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการทํารายการ พร้อมทั Gงบนัทกึ และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซื Gอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท ตอ่ไป 

3. การจองซื Gอผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป  

1) ผู้จองซื Gอที6มีบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั สามารถ 

จองซื Gอผา่นเจ้าหน้าที6ผู้แนะนําการลงทนุ (Investment Consultant หรือ IC) ตั Gงแตเ่วลา 9.00 น.  

– 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั) ของ 

วนัที6 27 มิถนุายน 2565 ถงึ วนัที6 4 กรกฎาคม 2565 ตามขั Gนตอนและวิธีการที6 บริษัทหลกัทรัพย์  

หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด และผู้จองซื Gอจะต้องให้คํายืนยนัทางวาจาผ่านโทรศพัท์ 

บนัทกึเทปเกี6ยวกบัที6อยูข่องผู้จองซื Gอ และการศกึษาและการยอมรับคําเตือนตา่ง ๆ เกี6ยวกบัจอง

ซื Gอตามที6ปรากฏในระบบการจองซื Gอผ่านเว็บไซต์ www.yuanta.co.th โดยผู้จองซื Gอไมต้่องกรอก 

ข้อมลูและลงนามในใบจองซื Gอ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอง

ซื Gอ  

ทั Gงนี G IC เมื6อรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื Gอผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึก 

คําสั6งการจองซื Gอผา่นระบบที6 บริษัท หลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั จดัเตรียมไว้ โดย 

ระบบจะแสดงข้อมลูการจองซื Gอผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื6อเจ้าหน้าที6ผู้ดแูลบญัชี วนัและ 

บนัทกึการจองซื Gอผา่นระบบ  

2) ผู้จองซื Gอสามารถชําระเงินได้โดยวิธี (1) การโอนเงิน ATS หรือ (2) หรือการหกัเงินฝากในบญัชี 

ซื Gอขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื Gอ ตั Gงแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของ 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด หรือเวลาอื6นใดตามที6 บริษัท หลักทรัพย์  

หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั) เห็นสมควรของวนัที6 27 มิถนุายน 2565 ถึง วนัที6 4 กรกฎาคม 

2565    
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หมายเหตุ: 

1. กรณีที6ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัสดงสทิธิเกินสทิธิ 

 ผู้จองซื Gอจะต้องแสดงความจํานงในการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิตามสิทธิของตนให้ครบ

จํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิ และจะต้องทําการจองซื Gอและ

ชําระค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิเต็มจํานวนที6จองซื Gอ ทั Gงในส่วนที6จองซื Gอตามสิทธิที6ได้รับ 

และในสว่นที6ประสงค์จะจองซื Gอเกินกวา่สทิธิที6ได้รับ 

 โดยผู้ จองซื Gอสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ6งที6ส่งมาด้วย 5) หรือบน

เวบ็ไซต์ผา่นระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื Gอตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที6มีการจองซื Gอเกินสิทธิจงึจะได้รับการจดัสรร

หุ้นกู้แปลงสภาพที6จองซื Gอเกินสทิธิตอ่ไป (โปรดดหูวัข้อ 5 “เงื#อนไขในการจองซื Pอ” ประกอบ) 

 ทั Gงนี G บริษัทขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที6ปฏิบตัิตามวิธีการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธินี Gเทา่นั Gน 

2. ในกรณีที6ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพที6ออกใหมม่ากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการยื6นเอกสารจองซื Gอที6บริษัทตัวแทนรับจองซื Gอหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ผู้ ถือหุ้ นจะต้องเตรียมเอกสาร

ประกอบการจองซื Gอตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที6ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพ 

กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื Gอ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

เทา่นั Gน 

สําหรับการจองซื Gอผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นจะต้องทําการจองซื Gอตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที6ผู้ ถือหุ้นได้รับ

ใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพที6ออกใหม่ กลา่วคือ จองซื Gอผ่านระบบ E-RO 1 ครั Gง ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้

ถือหุ้น/ใบรับรองสทิธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นั Gน 

4. เอกสารประกอบการจองซื Pอ 

1) ใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิที6กรอกข้อมลูและลงลายมือชื6อครบถ้วน 

บริษัทได้จดัสง่ใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามที6ได้กําหนดรายชื6อ

ผู้ ถือหุ้นที6มีสิทธิในการจองซื Gอและได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 

ในวันที6 31 พฤษภาคม 2565 กรณีที6เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ทั Gงนี G ผู้ ถือหุ้ น

สามารถยื6นใบจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื Gอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 ฉบบัเท่านั Gน นอกจากนี G ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื Gอหุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิได้ที6 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็ป

ไซต์ของบริษัท (www.leogloballogistics.com) 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ6งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั (สิ6งที6สง่มาด้วย 2) 

(ก) ในกรณีที6ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ของผู้จอง

ซื Gอ และ/หรือ ในกรณีที6มีการเปลี6ยนชื6อ/ชื6อสกุล ซึ6งทําให้ชื6อ/ชื6อสกุลไม่ตรงกับชื6อผู้ ถือหุ้นที6

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที6 31 พฤษภาคม 2565 ซึ6งเป็นวนักําหนดรายชื6อผู้ ถือ
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หุ้นที6มีสิทธิในการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) หรือใน

ใบรับรองสิทธิการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที6ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี6ยนชื6อ/ชื6อสกลุ เป็น

ต้น 

3) หลกัฐานการชําระการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ ได้แก่ 

(ก) เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (หรือที6เรียกว่า “เช็คธนาคาร” ที6สามารถเรียกเก็บได้

จากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการ) หรือ 

(ข) สําเนาใบนําฝากเงิน(Bill Payment)   พร้อมเขียนชื6อ นามสกุล ที6อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที6

ตดิตอ่ได้ไว้ด้านหลงั หรือ 

(ค) ในกรณีชําระผา่นระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัทตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ฯ สําเนาหลกัฐานการชําระการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิผ่านระบบ 

Internet Banking ของธนาคาร 

4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเท่านั Gน โดยชื6อบญัชีเงินฝาก

ธนาคารต้องเป็นชื6อเดียวกบัผู้จองซื Gอเท่านั Gน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณีที6ผู้จองซื Gอต้องการ

ให้คืนเงินค่าจองซื Gอหลกัทรัพย์ส่วนที6ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที6จองซื Gอเกิน

สทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร รวมถงึเพื6อการรับดอกเบี Gยและชําระคืนเงินต้น (ถ้ามี) 

5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงัตอ่ไปนี G 

(ก) บคุคลสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ข) บคุคลตา่งด้าว  : สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) นิตบิคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที6ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 

6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มี

อํานาจลงลายมือชื6อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ง) นิตบิคุคลตา่งประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั Gงบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองที6ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ6งรับรองโดย 

Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื6อ

ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน (สิ6งที6สง่มาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที6มอบหมายให้

ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง

ด้าวมอบอํานาจให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางที6แสดงหลกัฐานการอยู่ในประเทศไทย) 

ซึ6งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ก) ในกรณีหนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ที6มีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบ

อํานาจ และสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ที6ยงัไมห่มดอาย ุจะต้องได้รับการรับรอง

ลายมือชื6อโดยเจ้าหน้าที6 Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที6สถานทูตไทย หรือสถาน

กงสลุไทยในประเทศที6เอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง 
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(ข) ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ตอ่

หน้าเจ้าที6ของบริษัท พร้อมส่งมอบสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางที6รับรอง

สาํเนาถกูต้องแล้ว 

ทั Pงนี P ลายมือชื#อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื#อที#ลงนามในเอกสารจองซื Pอหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ทั Gงนี G หากผู้ จองซื Gอไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื Gอตามที6กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่

ครบถ้วน บริษัทและตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6จะถือว่าผู้จองซื Gอไม่ประสงค์ที6

จะใช้สิทธิจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิในครั Gงนี G อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือ

ตัวแทนรับจองซื Gอหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสาร

ประกอบการจองซื Gอบางประการให้แก่ผู้จองซื Gอรายใดๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื6นๆ  ทดแทน หรือ

เพิ6มเตมิตามที6เหน็สมควร 

 นอกจากนี G บริษัทและตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6จะไม่จดัส่งเอกสารเกี6ยวกบั

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิและการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื Gอรายใด หากการกระทําดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการขดั

ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใดๆ เพิ6มเติมไป

จากที6ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที6เกี6ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมาย

ไทย เช่น ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ หรือในประเทศอื6นใดและประเทศอื6นใดตามที6บริษัทพิจารณา

เห็นสมควร (ซึ6งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกแูปลงสภาพที6ออกใหม่ให้แก่บคุคลอเมริกนั 

(U.S. Persons ตามนิยามที6กําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))   

5. เงื#อนไขในการจองซื Pอ 

5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที6ได้รับการจัดสรร ผู้ ถือหุ้นเดิมที6มีสิทธิที6แจ้ง

ความประสงค์จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ Gง หรือจองซื Gอหุ้นกู้แปลง

สภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิที6ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที6ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ

ควบใบสาํคญัแสดงสทิธิทั Gงจํานวนที6จองซื Gอ 

5.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที6มีสิทธิมีสิทธิจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั

แสดงสิทธิที6ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสดัส่วนที6กําหนดได้ (Oversubscription) โดยที6ผู้ ถือหุ้นเดิมที6ประสงค์

จะจองซื Gอเกินสทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที6จองเกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื6อมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ

จากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที6ได้จองซื Gอตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั Gน โดยการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพ

ดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจํานงในการ

จองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิ โดย

กรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ6งที6สง่มาด้วย 5) ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้องทํา

การจองซื Gอและชําระคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพครั Gงเดียวเตม็จํานวนที6จองซื Gอ ทั Gงในสว่นที6จองซื Gอตามสทิธิที6ได้รับ 

และในสว่นที6ประสงค์จะจองซื Gอเกินกวา่สทิธิที6ได้รับ  
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ในกรณีที6มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

แล้ว จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที6เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที6ประสงค์จะจองซื Gอเกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น

เดมิในราคาเดียวกนักบัหุ้นกู้แปลงสภาพที6ได้รับการจดัสรรตามสทิธิดงันี G 

1. ในกรณีที6มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ในรอบแรกในจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนหุ้นที6มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื Gอเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะ

จัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพที6เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที6จองซื Gอหุ้ นกู้ แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตาม

สดัสว่นการถือหุ้นเดิมและได้ชําระคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนตามจํานวนที6แสดงความจํานง

จองซื Gอเกินกวา่สทิธิทั Gงหมดทกุราย 

2. ในกรณีที6หุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที6ผู้ ถือหุ้นเดิมประสงค์จะ

จองซื Gอเกินสิทธิ บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที#เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ

หุ้นที#จองซื Pอเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็น รอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือ

หุ้นกู้แปลงสภาพที#จองซื Pอเกนิสทิธิ  

5.3 บริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื6อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที6มีรายชื6อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั

กําหนดรายชื6อผู้ ถือหุ้นที6มีสิทธิในการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็

ตาม บริษัทสงวนสิทธิที6จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ Rights 

Offering นี Gให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนั Gนจะทํา

ให้หรืออาจทําให้บริษัท มีหน้าที6ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

5.4 ผู้ ถือหุ้นที6จองซื Gอและชําระเงินคา่จองซื Gอแล้ว ไมมี่สทิธิยกเลกิการจองซื Gอ 

5.5 ในกรณีชําระค่าจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซื Gอ และการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลง

สภาพที6ออกใหม่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื6อตัวแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื Gอได้

ภายในเวลาที6กําหนดเทา่นั Gน 

5.6 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นที6จองซื Gอไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื Gอได้ไม่

วา่ในกรณีใดๆ ก็ตามที6มิใช่ความผิดของตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไมว่า่ทั Gงหมดหรือบางสว่นได้ภายใน

กําหนดระยะเวลาการจองซื Gอและการชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพตามที6กําหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที6จองซื Gอ กรอก

ข้อมลูในใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือชดัเจน ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6

จะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป  

 อนึ6ง ในการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินคา่จองซื Gอ และดําเนินการ

ให้เป็นไปตามเงื6อนไขและวิธีการที6กําหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัติามวิธีการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และดําเนินการให้เป็นไปตามเงื6อนไข และวิธีการที6กําหนดเพื6อให้สามารถเรียกเก็บเงิน 

ค่าจองซื Gอได้ทนัตามกําหนดระยะเวลาจองซื Gอ ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละ

สิทธิในการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว โดยบริษัทและตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6

จะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป 

5.7 ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี6ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้น เงื6อนไข

ในการจองซื Gอ หรือข้อมลูใดๆ ที6เกี6ยวข้องกบัวิธีการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามความ

เหมาะสม ในกรณีที6เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินงาน 
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6. การคืนเงนิค่าจองซื Pอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 

(1) ในกรณีที6ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกรณีที6ผู้ ถือหุ้นที6จองซื Gอไม่ได้

รับการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ เนื6องจากปฏิบตัิผิดเงื6อนไขในการจองซื Gอ หรือได้รับ

จดัสรรไม่ครบตามจํานวนที6จองซื Gอเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเช็คคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดงักลา่ว ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื Gอหลกัทรัพย์สว่นที6ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดยไมมี่

ดอกเบี Gย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซื Gอหลกัทรัพย์ของบริษัทครั Gงนี G โดย

วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื Gอได้ตามที6ระบไุว้ในใบจองซื Gอหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-

RO แล้วแตก่รณี 

 

ประเภทผู้จองซื /อ ช่องทางการคืนเงนิ ระยะเวลาคืนเงนิ

นับแต่วันสิ /นสุดการ

จองซื /อ 

ผู้ ถือหุ้นที,จองซื 0อเป็นผู้ใช้บริการ

ของบริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั 

• นําเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหุ้นที,จอง

ซื 0อตามที,ปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ  หรือ 

• โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื 0อผา่น

ระบบการโอนเงินอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรือ ATS)  

ภายใน 5 วนัทําการ 

ผู้ ถือหุ้นที,จองซื 0อไมไ่ด้เป็น

ผู้ใช้บริการของบริษัทหลกัทรัพย์

หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 

• นําเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื 0อ

ตามที,ปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ   หรือ 

• โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที,ระบไุว้ในใบ

จองซื 0อ หรือในระบบ E-RO แล้วแตก่รณี หรือ 

ภายใน 7 วนัทําการ 

• จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั,งจา่ยผู้ ถือหุ้นที,

จองซื 0อตามชื,อที,ระบไุว้ในใบจองซื 0อและสง่

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที,อยูที่,ระบไุว้ใน

ใบจองซื 0อ 

ภายใน 10 วนัทําการ 

   

(2) ในกรณีที6ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื Gอในส่วนที6ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตาม

จํานวนที6จองซื Gอเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซื Gอได้ตามที6ระบุไว้ในใบจองซื Gอ

หลกัทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-RO แล้วแต่กรณี ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที6อยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื Gอ

ในส่วนที6ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที6จองซื Gอเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั6งจ่าย

เฉพาะในนามของผู้จองซื Gอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที6อยู่ที6ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที6  31 พฤษภาคม 2565 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั Gนผู้ จองซื Gอจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 17 

(3) ในกรณีที6ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่สามารถคืนเงินคา่จองซื Gอหลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นที6ไม่ได้รับ

การจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้ จองซื Gอภายในระยะเวลา 10 วันทําการนับจากวันที6สิ Gนสุด

ระยะเวลาจองซื Gอ ตวัแทนรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีหน้าที6รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าวและจะต้อง

ทําการชําระดอกเบี Gยให้แก่ผู้จองซื Gอในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี โดย คํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Gอที6ไม่ได้รับ

การจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบและต้องชําระคืน นบัจากวนัที6พ้นกําหนด ระยะเวลา 10 วนัทําการดงักล่าว

จนถงึวนัที6ได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น 

7. วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ที#ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซื Pอ 

การจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนาย

ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ6ง 

ดงัตอ่ไปนี G 

7.1 กรณีผู้จองซื Gอประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จอง

ซื Gอโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที6

ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีที6สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื6อและที6อยู่ที6ระบไุว้ในใบจองซื Gอภายใน 15 

วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.2 กรณีผู้จองซื Gอประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชี

ของบริษัทหลกัทรัพย์ที6ตนเองมีบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ6งชื6อของผู้ จองซื Gอจะต้องตรงกับชื6อของ

บญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์ที6ผู้ จองซื Gอประสงค์จะฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์

ดงักลา่วเทา่นั Gน มิฉะนั Gนแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที6จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื Gอ  

ทั Gงนี G ในกรณีนี G บริษัทจะดําเนินการนําหุ้ นกู้ แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศ ไทย) จํากัด เพื6อผู้ ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที6บริษัท

หลกัทรัพย์นั Gนฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั Gนจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวน

หุ้นกู้แปลงสภาพที6ผู้จองซื Gอฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื Gอภายใน 7 วนัทําการ นบัจาก

วนัปิดการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนของบริษัท ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ6ง 

ดงัตอ่ไปนี G 

7.3 กรณีผู้ จองซื Gอประสงค์จะขอรับใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นใบหลกัทรัพย์ บริษัทจะออกใบหลกัทรัพย์ใน

นามของผู้จองซื Gอโดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหลกัทรัพย์

ตามจํานวนที6ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์

อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที6สง่ถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในตา่งประเทศ) ตามชื6อและที6อยูที่6ระบไุว้ใน

ใบจองซื Gอภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

7.4 กรณีผู้ จองซื Gอประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ใน

บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ที6ตนเองมีบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ6งชื6อของผู้จองซื Gอจะต้องตรงกับชื6อ

ของบัญชีซื Gอขายหลักทรัพย์ที6ผู้ จองซื Gอประสงค์จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัท

หลกัทรัพย์ดงักลา่วเท่านั Gน มิฉะนั Gนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที6จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่

ผู้จองซื Gอ  
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ทั Gงนี G ในกรณีนี G บริษัทจะดําเนินการนําหุ้ นกู้ แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศ ไทย) จํากัด เพื6อผู้ ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที6บริษัท

หลกัทรัพย์นั Gนฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั Gนจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวน

หุ้นกู้แปลงสภาพที6ผู้จองซื Gอฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื Gอภายใน 7 วนัทําการ นบัจาก

วนัปิดการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

7.5 กรณีผู้ จองซื Gอประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยประสงค์ที6จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เลขที6 600 เพื6อข้าพเจ้า ในกรณีนี G บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ

ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิที6ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที6 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้

จองซื Gอที6ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิภายใน 7 วนัทํานบัจากวนัปิดการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ที6ได้รับการจัดสรรสามารถถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ออกจากบัญชี 600  

ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั6วไป ซึ6งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามที6ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นั Gน ๆ กําหนด ดงันั Gน ในกรณีนี G ผู้ ที6ได้รับการจดัสรรจะ

สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที6ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที6ตลาดหลักทรัพย์

อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัททําการซื Gอขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ที6ได้รับการจดัสรร

ได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวไปยงับริษัทหลกัทรัพย์ที6ตนเองมี

บญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์แล้ว 

8.  ข้อมูลสาํคัญอื#น ๆ 

8.1 ชื6อผู้จองซื Gอและชื6อเจ้าของบญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื6อเดียวกนั หากเป็นเลขที6บญัชีซื Gอขายหลกัทรัพย์

ของบคุคลอื6น จะไมส่ามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าบญัชีได้ ทั Gงนี G บริษัทขอสงวนสทิธิที6

จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื Gอ 

8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที6ประสงค์จะนําหุ้ นกู้ แปลงสภาพและ

ใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าบญัชีซื Gอหลกัทรัพย์ของตนเองให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์

ผิด หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสทิธิที6ได้รับการจดัสรรจะถกูสง่ไปที6อื6น ซึ6งบริษัท จะไมรั่บผิดชอบตอ่การ

สญูหายหรือความลา่ช้าในการตดิตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสทิธิ 

8.3 หากตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง

สิทธิคืนให้แก่ผู้จองซื Gอภายในระยะเวลาที6กําหนด อนัเป็นเหตอืุ6นใดซึ6งเกินกว่าวิสยัที6ตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้

แปลงสภาพฯ จะดําเนินการได้ ตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ดอกเบี Gย และ/หรือ 

ค่าเสียหายอื6นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพที6จะต้องชําระคืนให้แก่ผู้จองซื Gอที6ไม่ได้รับการ

จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยบริษัทเทา่นั Gน ทั Gงนี G ตามที6ระบไุว้ในหวัข้อ 5 “เงื6อนไขการจองซื Gอ” 

8.4 หากจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที6ผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพไมต่รงกบัจํานวนเงินที6ตวัแทนการรับจอง

ซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ได้รับชําระ ตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6จะถือตามจํานวนเงินที6

ได้รับจากการจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

8.5 สําหรับผู้จองซื Gอที6ประสงค์จะฝากใบสําคญัแสดงสทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที6 600 ใน

นามผู้ จองซื Gอ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ6มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 



 

สิ6งที6สง่มาด้วยลาํดบัที6 3 - รายละเอียดวธีิการจองซื Gอและการชําระเงินคา่จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที6 19 

Compliance (FATCA) (สําหรับผู้ ที6ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที6 600 

(Issuer Account))” (สิ6งที6สง่มาด้วย 7) เพื6อนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั Gงนี G หากผู้จองซื Gอไมแ่นบเอกสาร

เพิ6มเตมิประกอบการจองซื Gอ บริษัทขอสงวนสทิธิที6จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซื Gอ 

8.6  ในกรณีที6ข้อมลูของผู้จองซื Gอไม่ตรงตามข้อมลูที6ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนักําหนดรายชื6อผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที6จะถือตามข้อมลูที6ปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เป็นหลกั ตวัแทนการรับจองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี6ยนรายละเอียด

วิธีการชําระเงินค่าจองซื Gอ เงื6อนไขในการจองซื Gอ หรือข้อมลูใด ๆ ที6เกี6ยวข้องกบัวิธีการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลงสภาพ

ควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือการชําระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที6เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดั

ในการดําเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจดัการ การรับชําระเงินคา่จองซื Gอ กรณีผู้จองซื Gอนําเงินเข้าบญัชีจองซื Gอ

เพื6อชําระการจองซึ6งไม่เป็นไปตามเงื6อนไขที6กําหนด  ทั Gงนี G เพื6อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซื Gอหุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท ในครั Gงนี G 

 

8.7 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาตดิตอ่สอบถามได้ที6 

 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (“ตวัแทนรับจองซื Gอ”) 

 ชั Gน 15 อาคารเลขที6 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

คณุธนภร สกิุจจาคามิน / คณุวรารัตน์ อนแุสวง / คณุทรรศนีย์ จนัทร์แดง / คณุจงจิตร นามคํา 

ฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์  

โทรศพัท์ 0 2009 8261 / 0 2009 8263  / 0 2009 8251 / 0 2009 8255    

 


