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(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที:ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 1 

(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที$ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สาํหรับ 

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) ครัOงที$ 1/2565  

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ$งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน” 

 ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีBของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพฉบบันี N  (“ข้อกําหนดสิทธิ”) 
กําหนดหลกัเกณฑ์และเงืBอนไขทั NงหมดทีBใช้บงัคบักบั “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
ครัOงที$ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ$งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบ
กาํหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ทีBออกใหมเ่พืBอเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมจ่ดัสรรให้ผู้ ถือหุ้น
ทีBจะทําให้บริษัทมีหน้าทีBตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามมติของทีBประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ 
วนัทีB 28 เมษายน 2565 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามทีBได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ รวมทั Nงให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ใน
ข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั Nงได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั Nงผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพและข้อกําหนดต่าง ๆ ใน
สญัญาแตง่ตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั Nงนี N ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ สําเนา
สญัญาแต่งตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสําเนาสญัญาแตง่ตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้  ไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ เพืBอให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสญัญาต่าง ๆ ดงักลา่วได้ในวนัและเวลาทําการ
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  

1. คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ทีBใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี N 

"ข้อกาํหนดสิทธิ"  
 

หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพสําหรับ “หุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด 
(มหาชน) ครั NงทีB 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึBงผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” ฉบบันี N (และทีBแก้ไขเพิBมเติม 
หากมี) 

"คณะกรรมการ ก.ล.ต."  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"งวดดอกเบี Oย" 
 

หมายถงึ 

(ก) สําหรับงวดดอกเบี Nยงวดแรก ระยะเวลาทีBเริBมตั Nงแต่ (โดยรวมถึง) วันออก 
หุ้นกู้ แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกําหนดชําระดอกเบี Nยหุ้ นกู้
แปลงสภาพของงวดดอกเบี Nยงวดแรกและ 

(ข) สําหรับงวดดอกเบี Nยงวดถัดไป ระยะเวลาทีBเริBมตั Nงแต่ (โดยรวมถึง) วนัครบ
กําหนดชําระดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี Nยก่อนหน้านี N จนถงึ (แต่
ไม่นบัรวม) วนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nยหุ้นกู้ แปลงสภาพของงวดดอกเบี Nย
งวดนั Nน 

“การใช้สทิธิแปลงสภาพ” 

 

การใช้สทิธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ ตามอตัราแปลงสภาพทีBกําหนดไว้ 

ทั Nงนี N การใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีการเปลีBยนแปลงได้ตามกรณีทีBระบไุว้ในข้อกําหนด
สทิธินี N 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 2 

“ระยะเวลาแสดงความ
จาํนงใช้สิทธิแปลงสภาพ” 

หมายถงึ ระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 11.1 

"นายทะเบยีนหุ้นกู้แปลง
สภาพ"  
 

หมายถงึ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) ตามสญัญาแตง่ตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือผู้ ทีBได้รับการแตง่ตั Nงโดยชอบให้ทําหน้าทีBเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพแทน 

“ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลง
สภาพ”  
 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ตามสัญญาแต่งตั Nงผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้
แปลงสภาพ หรือผู้ ทีBได้รับการแต่งตั Nงโดยชอบให้ทําหน้าทีBเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพแทน 

“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง ใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพซึBงออกตามข้อกําหนดสิทธินี NตามแบบทีBระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกําหนดสทิธินี N 

"ผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ายแรง"  

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน 
สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอืBน) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามการใช้ดลุยพินิจอนัสมควรของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึBงเป็น
การพิจารณาผลกระทบจากเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึBง หรือหลายเหตกุารณ์รวมกนั 
ซึBงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพใน
การชําระหนี Nใด ๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดสทิธินี N  

"ผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะจํานวนตามข้อ 3.4 

"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"  หมายถงึ บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 

"วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"  หมายถงึ วนัทีB 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

"วันครบกาํหนดไถ่ถอน 
หุ้นกู้แปลงสภาพ"  

หมายถงึ วนัทีB 5 เมษายน พ.ศ. 2567 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีทีBวนัดงักลา่วมิใชว่นั
ทําการ 

“วันครบกาํหนดชาํระ
ดอกเบี Oย”  

หมายถงึ วนัดงัตอ่ไปนี Nของทกุปีตลอดอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ  

1) วนัทีB 5 ตลุาคม  
2) วนัทีB 5 มกราคม  
3) วนัทีB 5 เมษายน และ  
4) วนัทีB 5 กรกฎาคม  

ทั Nงนี N วนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nยครั Nงแรก คือ วนัทีB 5 ตลุาคม พ.ศ. 2565 และวนัครบ
กําหนดชําระดอกเบี Nยหุ้ นกู้ แปลงสภาพครั Nงสุดท้ายคือ วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้
แปลงสภาพ 

“วันทาํการ”  หมายถึง วนัทีBธนาคารพาณิชย์โดยทัBวไปเปิดทําการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
ซึBงมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันทีBธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบุคคลอืBนทีBดําเนิน
กิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึBงเข้ารับทําหน้าทีBแทน 

“สมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นกู้
แปลงสภาพ”  

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึBงบนัทกึรายละเอียดเกีBยวกบัหุ้น
กู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ เช่น ชืBอและทีBอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
การโอน การจํานํา การอายดั การออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลกัเกณฑ์ทีB
กํ าหนดในกฎหมายว่า ด้วยหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์  ประกาศของ



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 3 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทีBเกีBยวข้อง 

"สัญญาแต่งตั Oงนาย
ทะเบยีนหุ้นกู้แปลงสภาพ" 

 

หมายถึง สญัญาแต่งตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ลงวันทีB 5 กรกฎาคม 2565 
(หรือวนัทีBใกล้เคียงกบัวนัดงักล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและนายทะเบียน
หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือสญัญาแต่งตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพรายใหม่เพืBอทํา
หน้าทีBแทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดมิ (ถ้ามี) 

“สัญญาแต่งตั Oงผู้แทนผู้ถอื
หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

 

หมายถึง สญัญาแตง่ตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัทีB 5 กรกฎาคม 2565  (หรือ
วันทีBใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้
แปลงสภาพ หรือสญัญาแตง่ตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพืBอทําหน้าทีBแทน 
(ถ้ามี) 

"สาํนักงาน ก.ล.ต."  
 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายถึง สิทธิทั Nงปวงในหุ้นกู้ แปลงสภาพอนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับชําระเงินต้นและดอกเบี Nย สทิธิในการแปลงสภาพ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสทิธิในการลงมตเิป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแทนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

"หนี Oเงนิ"  หมายถึง หนี Nใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี Nชั Nนต้นหรือหนี Nอุปกรณ์ทีB เ กิดจากการเข้า 
คํ Nาประกัน) ซึBงเป็นหนี NเกีBยวกับการกู้ ยืมเงิน (ไม่ว่าทีBเกิดขึ Nนในปัจจุบันหรืออนาคต  
ทั NงทีBเป็นหนี NทีBเกิดขึ Nนจริงแล้วหรือเป็นหนี NทีBยังไม่แน่นอนซึBงอาจจะเกิดขึ Nนในอนาคต 
(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จํากดัเฉพาะหนี NทีBเกิดจากการออกตัzวเงิน หุ้นกู้  พนัธบตัร 
บตัรเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์ประเภทอืBน ๆ หนี Nภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาให้
สนิเชืBอหรือภายใต้ธรุกรรมอืBน ๆ ทีBมีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกบัการกู้ ยืมเงิน ยกเว้น หนี N
ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธินี N 

"หุ้นกู้แปลงสภาพ"  
 

หมายถึง “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั NงทีB 
1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึBงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” 

“เหตุการณ์ที$อาจ
กลายเป็น 
เหตุผิดนัด” 

หมายถึง เหตกุารณ์ทีBจะกลายเป็นเหตผุิดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่สามารถ
แก้ไขเหตกุารณ์ทีBเกิดขึ Nนได้ภายในระยะเวลาทีBกําหนดตามข้อ 10.1 

"เหตุผิดนัด" หมายถงึ เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึBงตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 10.1 

"อัตราดอกเบี Oยหุ้นกู้แปลง

สภาพ" 

หมายถงึ อตัราดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 2.1 

"อัตราดอกเบี Oยผิดนัด"  หมายถึง อตัราดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอตัราร้อยละ 2.00 (สอง) ตอ่ปี  ทั Nงนี N 
หากอัตราดอกเบี Nยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี NยผิดนัดสูงสุดทีBกฎหมายทีB
เกีBยวข้องอนญุาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอตัราดอกเบี Nยผิดนดัในอตัราดอกเบี Nยผิดนดัสงูสดุ
ทีBกฎหมายทีBเกีBยวข้องอนญุาตให้เรียกเก็บได้ 

“ระยะเวลาห้ามแปลง
สภาพ” (Closed Period) 

หมายถงึ วนักําหนดรายชืBอผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั NงทีB 1/2565 (Record 
Date) เพืBอกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
วนักําหนดรายชืBอผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพืBอกําหนดสทิธิ
ในการรับเงินปันผล สทิธิและผลประโยชน์ใด ๆ  ในฐานะผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 4 

“ราคาแปลงสภาพ” หมายถงึ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 11.3.1 

“วันใช้สทิธิแปลงสภาพ” หมายถึง วนัทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 11.1 

“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ” 

หมายถงึ วนัทีB 4 กรกฎาคม 2565 ซึBงเป็นวนัสดุท้ายทีBเปิดรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

“อัตราแปลงสภาพ” หมายถึง อตัราแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึBง) หน่วยเป็นหุ้นสามญัทีB
ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 11.3.2 

“ใบอนุญาต” ให้มีความหมายตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 6.2(ง) 

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที$ตราไว้ อัตราดอกเบี Oย และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2.1 “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั NงทีB 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
ซึBงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบชืุBอผู้
ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัทีBออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
หุ้นกู้แปลงสภาพมีอตัราดอกเบี NยคงทีBร้อยละ 5.75 (ห้าจดุเจ็ดห้า) ต่อปี ("อัตราดอกเบี Oยหุ้นกู้แปลงสภาพ") มีอาย ุ1 
(หนึBง) ปี 9 (เก้า) เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2.2 ในวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพมีจํานวนทั Nงหมด 255,000 (สองแสนห้าหมืBนห้าพนั หน่วย โดยมีมลูค่าทีB
ตราไว้หนว่ยละ 1,000 (หนึBงพนั) บาท คดิเป็นมลูคา่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ 255,000,000 (สองร้อยห้าสบิห้าล้าน) บาท 

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและการฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าทีBตามสญัญาแตง่ตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBจะต้อง (1) ออกใบหุ้นกู้แปลง
สภาพตามแบบทีBกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกําหนดสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายทีBมิได้ฝากหุ้นกู้
แปลงสภาพไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้รับจดัสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบั
จากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) ดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจดัสรร
ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ สําหรับผู้ ถือหุ้น
กู้ แปลงสภาพทีBแจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการดงักล่าวไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยในส่วนของหุ้นกู้ แปลง
สภาพทีBฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และจะต้องลงชืBอศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพนั Nน นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือออกใบรับเพืBอใช้แทน
ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพตามแบบทีBนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (หากได้รับการร้อง
ขอ) 

3.2 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพมีหน้าทีBทีBจะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้นกู้
แปลงสภาพทั Nงหมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.3 การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอืBนในข้อกําหนดสิทธินี N หรือข้อบงัคบัหรือระเบียบของหน่วยงานทีBเกีBยวข้องจะ
กําหนดไว้เป็นประการอืBน ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วนั (สบิสีBวนั) ก่อนและจนถงึวนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nยแต่
ละงวด วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอืBนใดเพืBอกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับ
สิทธิในหุ้นกู้ แปลงสภาพ เพืBอวตัถุประสงค์ตามทีBกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหรือเพืBอวตัถุประสงค์อืBนใดทีB
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ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 5 

เกีBยวข้องกบัหุ้นกู้ แปลงสภาพตามทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/
หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแตก่รณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครัOงสุดท้าย”) หรือวนัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่
ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึBงในกรณี
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วัน 
(สามสิบวนั) ก่อนและจนถึงวนัดงักล่าว) ทั Nงนี N การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะเริBมตั Nงแต่เวลา 
12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพวนัแรกของแต่ละช่วงการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึBงวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวนัแรกดงักลา่วของแตล่ะช่วงการปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เรียกวา่ “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพวนัแรกไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลืBอนไปเป็นวนัทําการถดัไป ซึBงในกรณีดงักลา่ว ช่วงระยะเวลาใน
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพระหว่างวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจนถึงวนัชําระ
ดอกเบี Nย วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอืBนใดดงักลา่วข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกวา่ 14 (สบิสีB) วนั 

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหวา่งระยะเวลาการปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพืBอกําหนดรายชืBอผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBมีสิทธิได้รับดอกเบี Nยในวนัครบ
กําหนดชําระดอกเบี Nย วนัทีB 5 ตลุาคม 2566 และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ  

(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลีBยนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
เพืBอให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีBสมาคมตลาดตราสารหนี Nไทยหรือหน่วยงานอืBนใดทีBเกีBยวข้องประกาศกําหนด
ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือทีBประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่อย่างใด 
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลีBยนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข 

3.4 ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ก) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพที4ไม่ไดฝ้ากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บคุคลทีBปรากฏชืBอเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดงักลา่ว อยูใ่นสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาเริBมปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอืBนใดตามทีBกําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะ
ได้มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึBงสามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2 เกิดขึ Nนก่อนแล้วใน
วนัและ ณ เวลาตา่ง ๆ ทีBเกีBยวข้องข้างต้น ซึBงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพที4ฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บคุคลทีBมีชืBอในทะเบียนของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่าเป็นผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้ แปลงสภาพจํานวนดงักล่าวทีBลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในชืBอของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์อยู ่ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวนัอืBนใดตามทีBกําหนดไว้เป็นกรณี
เฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามทีBนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ทั Nงนี N เว้นแตจ่ะมีการคดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.5 การขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพสาํหรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีBฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพทีBฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้ แปลงสภาพรายดงักล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เมืBอศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าทีBตามสญัญาแต่งตั Nงนายทะเบียน
หุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBจะต้องออกใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพตามจํานวนทีBได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั Nงนี N เมืBอได้มีการออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพและ
ลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะแก้ไขจํานวนรวมของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBลงทะเบียนในสมดุ
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ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชืBอของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้แยกไปลงทะเบียน
ไว้ในชืBอของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ แปลงสภาพออก ส่วนจํานวนรวมของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBปรากฏในใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ
หรือใบรับเพืBอใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพทีBออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Nน หากนายทะเบียนไมไ่ด้ทําการแก้ไข (ไม่
ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ลงทะเบียนไว้ในชืBอของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBมีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี N 

4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบรูณ์เมืBอผู้ โอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ซึBงเป็นผู้ ทีBสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบชืุBอเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนทีBจะทําการโอน 
หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนตอ่เนืBองครบถ้วนจากผู้ ทีBปรากฏชืBอดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 
ได้สง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือชืBอสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยนั
กับผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมืBอผู้ รับโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ แปลงสภาพ พร้อมทั Nงใบหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBผู้ รับโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ลงลายมือชืBอเป็นผู้ รับโอนใน
ด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nนครบถ้วนแล้ว 

4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะใช้ยนักับ
บุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมืBอนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว 

4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะต้องกระทํา ณ 
สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
และจะต้องทําตามแบบและวิธีการทีBนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบ
ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBลงลายมือชืBอครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั NงหลกัฐานอืBน ๆ ทีBยืนยันถึง
ความถกูต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพตามทีBนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพกําหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึBงนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ แปลงสภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการหลงัจากวนัทีB
นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพพร้อมทั Nงใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ
และหลกัฐานอืBน ๆ ทีBจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

สําหรับการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Nนให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และหนว่ยงานอืBน ๆ รวมทั Nงศนูย์ซื Nอขายหลกัทรัพย์ทีBเกีBยวข้อง 

4.3 ข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

-ไมมี่- 

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ทีBเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อข้อกําหนด
สทิธิฉบบันี N หรือบทบญัญตัแิหง่กฎหมายหรือคําสัBงศาลใด ๆ 

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.1 สถานะและสทิธิได้รับชําระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี Nไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึBงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย และผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสทิธิได้รับชําระหนี Nไมด้่อยกวา่สทิธิได้รับชําระหนี Nของเจ้าหนี Nสามญัทั Nงในปัจจบุนัและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี NทีBมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนี Nก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพทั Nงหมดหรือบางส่วนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพภายใต้เงืBอนไขตามข้อ 
9.5 

5.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัทีBออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ มี
สทิธิทีBจะได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบี Nย ตามหลกัเกณฑ์ เงืBอนไขและวิธีการทีBกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี N 

6. คาํรับรอง การรับประกัน และหน้าที$ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.1 คํารับรองและการรับประกนัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาทีBยงัคงมีหนี NทีBต้องชําระภายใต้ข้อกําหนดสทิธินี N ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ขอให้คํารับรองและให้การรับประกนัตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) เป็นนิตบิคุคลทีBจดทะเบียนจดัตั Nงขึ Nนอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

(2) เป็นผู้ มีอํานาจและความสามารถในการประกอบธรุกิจของตนตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

(3) ได้รับอนญุาตตามกฎหมายทีBเกีBยวข้องให้ประกอบกิจการทีBตนดําเนินการทั Nงภายในประเทศและใน
ตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทําการดงัตอ่ไปนี N 

(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และก่อหนี Nภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(2) เข้าทําและลงนามในข้อกําหนดสิทธิ สญัญาแต่งตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ สญัญาแต่งตั Nงนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารอืBน ๆ ทีBเกีBยวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(3) ปฏิบตัติามความผกูพนั และภาระหนี Nของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2) 

โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับการอนญุาต การอนมุตัิ และความยินยอมทีBจําเป็น และได้ดําเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติทีBประชมุกรรมการและ/หรือมติทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากจําเป็น) ของผู้
ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ และภายใต้หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานทีBกํากับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุก
ประการสาํหรับการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้ว 

(ค) ภาระหนี Nและหน้าทีBตา่ง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกําหนดสิทธิ สญัญาแตง่ตั Nง
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสญัญาแตง่ตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสญัญาอืBนใดทีBเกีBยวข้องกบั
หุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแตก่รณี)  

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใช้บงัคบักบั 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้  

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลีBยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ  
ทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทําไว้กบับุคคลอืBน ยกเว้นกรณีการบงัคบัใช้สิทธิตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ ข้อกําหนดสทิธิ และสญัญาดงักลา่วบางประการ ซึBงอาจจะถกูจํากดัโดยบทบญัญตัขิอง
กฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอืBนใดทีBมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัทีBมีผลกระทบตอ่การบงัคบั
ใช้สทิธิของเจ้าหนี NทัBวไป 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 8 

(ง) ณ วันออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ข้อกําหนดสิทธิมีสาระสําคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบตัิอืBนใดของหน่วยงานทีBมีหน้าทีBกํากบัดแูลเกีBยวกบัหุ้น
กู้แปลงสภาพรวมถงึสมาคมตลาดตราสารหนี Nไทย 

6.2 หน้าทีBกระทําการ  

ตราบเทา่ทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ
ดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอืBนทีB
เกีBยวข้อง รวมถงึกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัBงตา่ง ๆ ทีBออกตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดําเนินการเปลีBยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลีBยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะของกิจการหลกัของตนทีBกําลงัดําเนินการอยู่ ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั Nงนี N ไม่รวมถึงกรณีทีBผู้ออก
หุ้นกู้ แปลงสภาพเพิBมเติมวตัถปุระสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลมุถึงกิจการอืBนนอกเหนือจาก
กิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัทีBสําคญัซึBงจําเป็นต้องมีเพืBอการประกอบกิจการหลกัของ
ตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลีBยนทดแทน
ทรัพย์สินดงักล่าวตามสมควร ตามทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทําให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี Nไม่ตดัสิทธิผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBจะยกเลิกการใช้งานหรือการ
บํารุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จดัให้ได้มาและดํารงรักษาไว้ซึBงใบอนญุาต หนงัสือรับรอง การอนญุาต การ
ยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึBงต่อไปนี Nรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ทีBจําเป็นในการประกอบกิจการหลกั
ของตน และ (2) ดําเนินการตามข้อกําหนดและเงืBอนไขประกอบใบอนุญาตและดําเนินการต่าง ๆ เพืBอให้
ใบอนญุาตยงัคงมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในการเข้าตรวจสมดุทะเบียน ขอคดัทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือหลกัฐานทีBเกีBยวกบัการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องจดัทําและ/หรือจดัให้มีการทําบญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
และเก็บรักษาไว้ซึBงบญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสมและถกูต้องตามหลกัการทางบญัชี 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องสง่เอกสารหรือข้อมลูดงัต่อไปนี Nให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการทีB
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) (ยกเว้นต้นฉบบัข้อกําหนดสทิธิตาม
ข้อ (1) ข้างล่างนี N ซึBงต้องจดัส่งเป็นต้นฉบบัให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ) ไปยงัทีBอยู่ทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพได้รับแจ้งลว่งหน้าภายในกําหนดเวลาทีBระบไุว้ในข้อนี N ทั Nงนี N หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้วิธีการจดัสง่
โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเอกสารดงักล่าวเมืBอ
ได้รับการยืนยนัการสง่จากไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะจดัให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเอกสารทีBได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
สามารถตรวจสอบได้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ต้นฉบบัข้อกําหนดสิทธิ โดยส่งภายในวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกําหนดสิทธิ
แก้ไขเพิBมเตมิให้สง่ภายในวนัทีBข้อกําหนดสทิธิฉบบัแก้ไขเพิBมเตมิจะมีผลใช้บงัคบั 
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(2) สําเนางบการเงินประจําปีลา่สดุทีBผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยสง่ให้ทนัทีทีB
จะทําได้แตไ่ม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัสง่ให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. 
และในกรณีทีBงบการเงินประจําปีดงักล่าวมีการแก้ไขเพิBมเติมให้นําส่งงบการเงินประจําปีทีBมีการ
แก้ไขเพิBมเติมและรับรองโดยทีBประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัทีBทีBประชมุผู้
ถือหุ้นรับรองด้วย 

(3) สําเนางบการเงินรายไตรมาสทีBผู้สอบบญัชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยสง่ให้ทนัทีทีBจะ
ทําได้แตไ่มเ่กิน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัสง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีทีBส่งให้สํานกังาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวนัเดียวกนักบัทีBส่งให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(5) สําเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมลูใด ๆ ทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพส่งให้ผู้ ถือหุ้นของตน สํานกังาน 
ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนทีBเกีBยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพอย่างมี
นยัสําคญั โดยส่งให้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัทีBส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมลูนั Nนให้หน่วยงานหรือ
บคุคลดงักลา่ว 

(6) หนงัสือแจ้งยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ
คืนจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

(7) รายงานผลการคํานวณอตัราสว่นของหนี Nสนิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ตามทีBระบไุว้ในข้อ 6.3 (ก) โดย
จะส่งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัทีBส่งงบการเงินดงักล่าวให้แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดง
รายละเอียดและวิธีการคํานวณ พร้อมทั Nงแหลง่ทีBมาของตวัเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

ทั Nงนี N รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมีการจัดทํางบการเงินรวม ก็ให้นําส่งสําเนางบ
การเงินรวมด้วย 

เนืBองจากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้
รายงานข้อมลูใดตามวรรคแรกตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึBงมีการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณชนเป็นการ
ทัBวไปแล้ว ให้ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมลูนั Nนให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ 
วนัทีBตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

ในกรณีทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ทีBผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจัดส่งให้มี
ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลมุเครือหรือไม่ชดัเจน หรือมีข้อมลูอืBนใดทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็น
ว่ามีความจําเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจดัส่งเพิBมเติมหรือมีกรณีอืBนใดทีBจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือ
พร้อมทั Nงแจ้งเหตผุลในการขอข้อมลูหรือการชี NแจงเพิBมเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมลูหรือ
ชี NแจงตามทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่ดําเนินการใด ๆ เพืBอเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจําหน่ายจ่ายโอนหุ้น
หรือทรัพย์สนิทั Nงหมดหรือสว่นใหญ่ของตนเพืBอวตัถปุระสงค์ในการควบรวมกิจการ เว้นแต ่

(1) เป็นการควบรวม แยก หรือจําหนา่ยจา่ยโอนทีBเข้าเงืBอนไขดงัตอ่ไปนี Nทกุประการ (1) ไมมี่เหตผิุดนดัใด
เกิดขึ Nนและดํารงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยงัคงมีสถานะเป็นนิติบคุคลเดิมซึBงคงดํารงอยู่ต่อไป 
หรือมีการโอนกิจการทั Nงหมดให้แก่นิติบคุคลอืBนเนืBองจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบคุคลอืBนนั Nนรับ
โอนไปทั Nงสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ (3) การดําเนินการ
ดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้ง
การดําเนินการดงักลา่วให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนดําเนินการใด ๆ หรือ 
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(2) เป็นการขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั Nงหมดหรือบางส่วนทีBสําคัญทีBใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดําเนินการอนัเนืBองมาจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทัBวไปของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทําดงักลา่วไม่มีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนี Nตามหุ้นกู้ แปลงสภาพของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพืBอการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทนุรวมโครงสร้างพื Nนฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากทีB
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระ หรือปลดเปลื Nองภาระภาษีอากรทั NงหมดทีBตนถกูเรียกเก็บหรือทีBมีการเรียกเก็บ
จากทรัพย์สินของตน (ซึBงรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ทีBจ่าย และภาษีมูลค่าเพิBม) หรือมูลหนี NอืBนใดอันมี
บริุมสิทธิตามกฎหมายอย่างถกูต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีBกฎหมายกําหนดให้ต้องชําระ เว้นแตใ่น
กรณีทีBหนี Nภาษีอากรหรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วกําลงัอยูใ่นระหวา่งการโต้แย้งโดยสจุริต 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่หนงัสือลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการ หรือผู้ รับ
มอบอํานาจ) ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแตไ่ด้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเพืBอรับรองวา่ 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองในรอบปีบญัชีทีBผ่านมาและการ
ปฏิบตัติามข้อกําหนดสทิธิแล้ว และ 

(2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบตัิตามหน้าทีBของตนภายใต้ข้อกําหนดสิทธิอยา่งถกูต้องครบถ้วน และ
นบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัออกหนงัสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบบัลา่สดุก่อนหน้านี N ไมไ่ด้
เกิดเหตผุิดนดั หรือเหตกุารณ์ทีBอาจกลายเป็นเหตผุิดนดัหรือการทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนญุาโตตลุาการทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
เป็นจําเลยหรือผู้ถกูกลา่วหาทีBมีจํานวนเงินรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 (สีBร้อยล้าน) บาท หรือเงิน
สกลุอืBนทีBมีจํานวนเทียบเทา่ ยกเว้นกรณีทีBได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตรา
สารหนี Nหรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีทีBปรากฏว่ามีเหตผุิด
นดั หรือเหตกุารณ์ทีBอาจกลายเป็นเหตผุิดนดั หรือหากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพแจ้งรายละเอียดเกีBยวกับข้อเท็จจริงทีB
เกิดขึ Nนดงักลา่ว พร้อมทั NงระบสุถานะของเหตทีุBเกิดขึ Nนนั Nนในหนงัสือรับรองด้วย 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่หนงัสือลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการ หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ) ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี Nไทยโดยไม่ชกัช้าในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี N 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพประสบความเสียหายทีBอาจเป็นเหตุให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่สามารถ
ชําระหนี Nได้ถกูต้องครบถ้วนหรือไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อกําหนดสทิธิได้ 

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ Nนกบัทรัพย์สินทีBเป็นสาระสําคญัในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพซึBงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีทีBผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพหยุด
ประกอบกิจการทั Nงหมดหรือบางสว่นทีBเป็นสาระสําคญั 

(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลีBยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนงัสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพซึBงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถในการชําระหนี Nของหุ้นกู้
แปลงสภาพตามข้อกําหนดสทิธิ  

(4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยดุพกัชําระหนี Nเป็นการทัBวไปหรือมีการเริBมเจรจากบัเจ้าหนี NรายใดรายหนึBง
หรือหลายรายรวมกนัของตนเพืBอวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี Nอนัมีลกัษณะเป็นการผอ่นผนั
การปฏิบตักิารชําระหนี Nของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีจํานวนมลูหนี Nรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 
(สีBร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกลุอืBนทีBมีจํานวนเทียบเทา่ 
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(5) ในกรณีทีBเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ทีBอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั Nงนี N ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
จะต้องแจ้งถึงการกระทําใด ๆ ทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดําเนินการหรือเสนอทีBจะดําเนินการเพืBอ
แก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วมาพร้อมกนัด้วย 

(6) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพถูกดําเนินคดีเป็นจําเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณี
พิพาททีBอนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั โดยเป็นคดีทีBมีทนุทรัพย์รวมกนัไมต่ํBากวา่ 400,000,000 (สีB
ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกลุอืBนทีBมีจํานวนเทียบเทา่ 

(ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นําเงินไปใช้เพืBอการใดอนัแตกตา่งจากวตัถปุระสงค์การใช้เงินทีBระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ประชุมเมืBอวนัทีB 28 เมษายน 2565 (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น”) ทั Nงนี N ในกรณีทีBมีการเปลีBยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินภายหลงัซึBงมีลกัษณะแตกตา่งไปจากหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว การเปลีBยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี N 

(1) กรณีที$เป็นการเปลี$ยนแปลงที$ไม่มีนัยสาํคัญ 

ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่าน 
website ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทั Nงนี N การเปลีBยนแปลงทีBไมมี่นยัสําคญั ได้แก่ 

(1.1) การเกลีBยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการทีBมีการเปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

(1.2) การเปลีBยนแปลงกําหนดระยะเวลาการใช้เงินทีBมีการเปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้น 

(1.3) การใช้เงินในเรืBองทีBไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวซึBงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึBงดงันี N 

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรืBองทีBเกีBยวข้องกบัธุรกิจทีBเปิดเผยไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น มลูค่าการใช้เงินทีBเปลีBยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
จํานวนเงินทีBได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั Nงนั Nน 

(1.3.2) กรณีอืBนนอกจากกรณีตามข้อ (1.3.1) มลูค่าการใช้เงินทีBเปลีBยนแปลงไปต้องไม่
เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจํานวนเงินทีBได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั Nง
นั Nน 

(2) กรณีที$เป็นการเปลี$ยนแปลงที$มีนัยสาํคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนมุตัจิากทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ฐ) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพส่งรายชืBอ ทีBอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมลูทีBตน
หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรืออยูใ่นความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพภายในวนัทําการถัดจากวนัทีBได้รับการร้องขอจากผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพ ทั Nงนี N ข้อมลูเกีBยวกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี Nจะต้องเป็นข้อมลูทีBปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพเมืBอสิ NนเวลาทําการในวนัทําการทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ เว้นแตผู่้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมลูทีBปรากฏ ณ จดุเวลาอืBนซึBงนานกวา่นั Nน 

(ฑ) หากมีกรณีทีBจะต้องเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะจดัหาบคุคลเพืBอแตง่ตั Nงให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม ่
(แล้วแตก่รณี) โดยไมช่กัช้าแตท่ั Nงนี N ต้องไมเ่กิน 30 (สามสบิ) วนั นบัแตมี่เหตใุห้ต้องมีการแตง่ตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม ่และจะดําเนินการให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลีBยนแปลง
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ดงักล่าว พร้อมทั NงชืBอและทีBอยู่ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพรายใหม่ 
(แล้วแตก่รณี) ด้วย 

6.3 หน้าทีBงดเว้นกระทําการ 

ตราบเท่าทีBผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพมีภาระหนี Nตามหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพตกลงจะกระทําการ 
ดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะดํารงไว้ซึBงอัตราส่วน "หนี Nสินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ ถือหุ้ น" (Net Debt to Equity 
Ratio) ตามงบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราสว่นไมเ่กิน  3 : 1 (สามตอ่หนึBง) เทา่ ณ 
วนัสิ Nนงวดบญัชีของแตล่ะปีตลอดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอประโยชน์ในการคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วข้างต้น 

"หนี Oสินสุทธิ" หมายถึง หนี NสินทีBมีภาระดอกเบี NยรวมตามทีBปรากฎในงบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพแตไ่มร่วมถึงหนี Nในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินทีBมีข้อจํากดัในการใช้สินทรัพย์ทางการเงินทีBวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์ทางการเงินทีBวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง 
จํานวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBปรากฏในงบการเงินรวมประจําปีของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพ  

"งบการเงนิรวมประจาํปี" หมายถึง งบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้รับการตรวจสอบ
แล้ว (audited consolidated annual financial statements) ทีBได้จดัสง่ให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ในแตล่ะปี 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชําระเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี Nยหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBถึงกําหนดชําระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ทีBอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
เกิดขึ Nน 

    

7. ดอกเบี Oยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.1 การชําระและการคํานวณดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพทีB
กําหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชําระปีละ 4 ครั Nงทกุ ๆ 3 เดือนในวนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nยแต่ละงวดของทกุปีนบัแต่วนั
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีการหกัภาษี ณ ทีBจา่ยทีBเกีBยวข้อง  

ทั Nงนี N ในการคํานวณดอกเบี Nยหุ้นกู้ แปลงสภาพนั Nน จะทําการคํานวณบนจํานวนเงินต้นคงค้างทั Nงหมดของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ โดยการนํา (ก) ผลคณูของจํานวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะหน่วยทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะราย
ถืออยู่ ณ วนัแรกของงวดดอกเบี Nยนั Nนกบัอตัราดอกเบี Nยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไปคณูกบั (ข) จํานวนวนัของงวดดอกเบี Nยนั Nน
หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั Nงนี N โดยปัดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบี Nยสําหรับดอกเบี Nยหุ้นกู้ แต่ละหน่วยทีB
คํานวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งทีB 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (ห้า) ให้ทําการปัด
ทศนิยมตําแหน่งทีB 6 (หก) ขึ NนหนึBงเลข และปัดเศษทิ Nงถ้าตําแหน่งทีB 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)) นําผลลพัธ์ทีBได้คณู
ด้วยจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBยงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึBงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวถืออยู่ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง โดยปัดเศษทศนิยมของจํานวนดอกเบี NยทีBคํานวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 
(สอง) ตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งทีB 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (ห้า) ให้ทําการปัดทศนิยมตําแหน่งทีB 2 (สอง) ขึ Nน
หนึBงเลข และปัดเศษทิ Nงถ้าตําแหนง่ทีB 3 (สาม) มีคา่น้อยกวา่ 5 (ห้า)) 

7.2 อตัราดอกเบี Nย 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี Nยตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพในอตัราดอกเบี NยคงทีBเทา่กบัร้อยละ 5.75 (ห้าจดุเจ็ดห้า) ตอ่ปี 
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7.3 ดอกเบี Nยผิดนดั 

ถ้าผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพผิดนัดไม่ชําระเงินต้นทีBถึงกําหนดชําระสําหรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพในวันครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือวนัทีBถึงกําหนดชําระอนัเนืBองมาจากการผิดนดัชําระหนี N ดอกเบี Nยสําหรับจํานวนเงินต้นทีB
ค้างชําระ (ไม่วา่ก่อนหรือหลงัจากมีคําสัBงศาล) นบัจากวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัทีBถึงกําหนดชําระ
อนัเนืBองมาจากการผิดนดัชําระหนี Nจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชําระเงินต้นทีBค้างชําระครบถ้วน
นั Nน ให้คิดในอตัราดอกเบี Nยผิดนดั ไม่วา่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ดําเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพชําระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วหรือไมก็่ตาม 

8. วธีิการ เวลา และสถานที$สาํหรับการชาํระหนี Oตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.1 การชําระเงินต้น 

เว้นแต่จะได้ระบไุว้เป็นประการอืBนในข้อกําหนดสิทธินี N ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเงินต้น ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพซึBงมีชืBอปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือตามรายชืBอผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพทีBได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย 

8.1.1 กรณีทัBวไป  ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะราย
ซึBงมีชืBอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีB
เกีBยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพลงวนัทีBตรงกบัวนัทําการทีBต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีทีBสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามทีBอยูที่Bผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือตามทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้า
แล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีB) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้
ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ทีBมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีB) วนัทําการก่อนวนัถึง
กําหนดชําระเงิน หรือ (3) วิธีการชําระเงินอืBนใดตามทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็นครั Nงคราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องนําใบหุ้นกู้แปลง
สภาพมาเวนคืนเพืBอรับชําระเงิน เว้นแตใ่นกรณีทีBมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึBงในกรณีดงักล่าวผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

8.1.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพทีBศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชืBอผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีB
ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง ผ่านทางนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัBงจา่ยเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัทีB
ตรงกบัวนัทําการทีBต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัส่งเช็คดงักล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีBสง่ถึง
ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามทีBอยู่ทีBได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ทีBมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้
แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีB) วนัทําการ
ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน หรือ (3) วิธีการชําระเงินอืBนใดตามทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็นครั Nงคราว ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องนํา
ใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 
เนืBองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพสําหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 14 

แปลงสภาพแทน เว้นแตใ่นกรณีทีBมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบ
หุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบรับเพืBอใช้แทนใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณี
ดงักลา่วศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําสง่ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบรับเพืBอใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนั
ถงึกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกหนงัสอืให้ไว้เป็นหลกัฐาน 

8.2 การชําระดอกเบี Nย หรือเงินจํานวนอืBนใด (ถ้ามี) 

8.2.1 กรณีทัBวไป  ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี NยหรือเงินจํานวนอืBนใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายซึBงมีชืBอปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัทีBตรงกบัวนัทําการทีBต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสทิธิ โดยนายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีBสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามทีBอยู่ทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุ
ไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสีB) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ทีBมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียด
ทีBผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื Nอหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือตามทีBได้มีการแจ้งเป็น
หนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีB) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน 
หรือ (3) วิธีการชําระเงินอืBนใดตามทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพอาจตกลงกนัเป็นครั Nงคราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืน
เพืBอรับชําระเงิน เว้นแตใ่นกรณีทีBมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึBงในกรณีดงักล่าวผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว 

8.2.2 กรณีของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะ
ชําระดอกเบี NยหรือเงินจํานวนอืBนใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละรายตาม
รายชืBอผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีB
เกีBยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่ายในนามของผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพลงวันทีBตรงกับวันทําการทีBต้องชําระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะจัดส่งเช็ค
ดงักล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีBส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBอยู่ทีBได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ (2) 
การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ทีBมีสาขาในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้
แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสีB) วนัทําการ
ก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงินนั Nน ๆ ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืน
ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ เนืBองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ
สาํหรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีBศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน 

8.3 ในการชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของ
วนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น
หรือดอกเบี NยหรือเงินจํานวนอืBนใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลืBอนวนัชําระเงินไปเป็นวนัทํา
การถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องจ่ายเงินเพิBมใด ๆ สําหรับการเลืBอนวนัชําระเงินตามข้อ 8.3 นี N เว้นแต่ใน
กรณีดอกเบี Nยงวดสดุท้าย ซึBงจะต้องนําจํานวนวนัทั NงหมดทีBเลืBอนออกไปจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nย
ทีBเลืBอนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี Nยด้วย 

8.4 ในกรณีทีBมีเหตผุิดนดัและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชําระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจดัสรรเงินทีBได้รับชําระหนี N
มานั Nนให้เป็นไปตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี N 
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(ก) ลําดบัทีBหนึBง ชําระค่าใช้จ่ายและภาระหนี Nทั NงหมดทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทดรองจ่ายไปเพืBอดําเนินการ
เพืBอประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึBงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพืBอการบงัคบัชําระหนี Nภายใต้
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) ลําดบัทีBสอง ชําระดอกเบี Nยหุ้นกู้แปลงสภาพทีBคงค้างและยงัไม่ได้ชําระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBคํานวณ
จนถงึวนัทีBมีการชําระ 

(ค) ลําดบัทีBสาม ชําระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(ง) ลําดบัทีBสีB จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชําระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไมช่กัช้า 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื Oอคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

9.1 เว้นแตก่รณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ 9.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือ
แปลงสภาพทั Nงหมดในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่าหุ้นกู้ แปลงสภาพและ
ดอกเบี Nยสาํหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสดุท้าย 

9.2 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทีBตนถืออยู่เป็นหุ้นสามญั สามารถกระทําได้โดยการแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย
เป็นหนงัสือ (โดยมีสาระสําคญัตามแบบและเนื NอหาทีBปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) ระบขุ้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์และลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอืBนทั NงหมดทีBเกีBยวข้องตามรายละเอียด เงืBอนไข 
และวิธีการทีBระบไุว้ในข้อ �� 

9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื Nอคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหลง่อืBน ๆ ไม่วา่ในเวลาใด ๆ และในราคาใด ๆ 
ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทําคําเสนอซื Nอคืนหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นการทัBวไป ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้อง
ประกาศซื Nอคืนหุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเป็นการทัBวไป และจะต้องทําการซื Nอคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
จากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึBงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นทีBเสนอขาย 

เมืBอผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทําการซื Nอคืนหุ้นกู้ แปลงสภาพแล้วจะมีผลทําให้หนี Nตามหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวระงบัลง
เนืBองจากหนี NเกลืBอนกลืนกนัตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
เพืBอยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพทีBซื Nอมาดงักลา่ว รวมทั Nงแจ้งเรืBองการซื Nอคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองทีBมีการซื Nอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพและสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า ทั Nงนี N จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายทีBเกีBยวข้อง 

9.4 ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่ มีสิทธิขอให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั Nงจํานวนหรือบางสว่น (และไม่ว่าใน
คราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั Nงนี N ในวนัใด ๆ ก็ได้ตั Nงแต่ครบกําหนด 6 (หก) 
เดือนนบัจากวนัออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั Nงแต่วนัทีB 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (โดยไม่จําเป็นต้องตรงกบัวนั
ครบกําหนดชําระดอกเบี Nยใด ๆ) (ต่อไปนี Nเรียกว่า “สิทธิชําระคืนหนี Oหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบกําหนด”) ตาม
รายละเอียดและภายใต้เงืBอนไข ดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ในกรณีทีBผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบกําหนดทั Nงจํานวน ผู้ ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจะชําระเงินต้นคงค้าง ณ วนัไถ่ถอนทั Nงจํานวนสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี Nย
ค้างชําระจนถงึ (แตไ่มร่วม) วนัทีBไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั Nงนี N ตามวิธีการชําระ
เงินทีBระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธินี N 

(ข) ในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สทิธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดบางสว่น เงินต้นทีBผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชําระคืนบางส่วนในแต่ละครั Nงจะต้องมีจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5.00 (ห้า) ของมลูคา่เงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชําระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
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แปลงสภาพบางสว่นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะราย จะกระทําโดยชําระเงินต้นสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
แต่ละหน่วยในอตัราทีBเท่ากนั คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี Nยค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัทีBไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางสว่นนั Nน 

(ค) หากวนัทีBจะมีการชําระคืนหนี Nเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วไม่ตรง
กบัวนัทําการ ให้เลืBอนวนัทีBจะมีการชําระคืนหนี Nเงินต้นหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไปเป็นวนัทําการถดัไป 
และให้คํานวณดอกเบี NยตามเงืBอนไขการเลืBอนวนัชําระเงินไปเป็นวนัทําการถดัไปตามทีBกําหนดไว้ในข้อ �.� 

(ง) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
(สามสิบ) วนั หรือระยะเวลาทีBนานกวา่นั Nนตามข้อกําหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงความประสงค์
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด พร้อมทั Nงรายละเอียด
ทีBเกีBยวข้องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ วันทีBประสงค์ใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนด จํานวนทีBจะชําระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด บางสว่น) เพืBอให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการดงันี N 

(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการ
ทีBระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแต่งตั Nงนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอกําหนดรายชืBอผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพทีBจะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

(2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีทีBสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
ตามรายชืBอและทีBอยู่ทีBปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพืBอให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนกําหนดและรายละเอียด
เกีBยวกบัการใช้สทิธิดงักลา่วโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนัก่อนหน้าวนัทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ประสงค์จะใช้สทิธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดนั Nน 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชําระคืนหนี Nเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี NยทีBค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพนั Nนทั Nงหมดพร้อมกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพแต่ละรายตามทีBระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือทีBได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง ตามสดัสว่นและโดยเทา่เทียมกนั 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมต้่องชําระคา่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สําหรับการใช้สทิธิชําระ
คืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดไม่วา่ในกรณีชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดทั Nงจํานวน
หรือบางสว่นก็ตาม 

(ช) เมืBอผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิ
ชําระคืนหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนดตามทีBระบไุว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่
สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลีBยนแปลงการใช้สิทธิชําระคืนหนี Nหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบกําหนดทั Nง
จํานวนหรือบางสว่น 

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึBงดงัตอ่ไปนี Nถือเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพผิดนดัไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี NยหรือเงินจํานวนอืBนใดในวนัครบกําหนด
ชําระตามเงืBอนไขในข้อกําหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตผุิดนดัหากการไม่ชําระเงิน 
ดงักลา่วมีสาเหตมุาจากความลา่ช้า และ/หรือ ความผิดพลาดทีBเกีBยวกบัระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตอุนั
จะโทษผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้ และ/หรือ เหตสุดุวิสยัหรือเหตใุด ๆ ซึBงอยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้
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ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสจูน์ให้เป็นทีBพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่า
ตนได้นําเงินจํานวนทีBต้องชําระเข้าบญัชีเพืBอชําระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั Nงแตว่นัครบกําหนดชําระ
แล้ว และผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้รับชําระเงินจํานวนดังกล่าว
ครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วนัทําการหลงัจากวนัครบกําหนดชําระ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าทีBตามข้อ 6.3 (ก) 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิในข้ออืBน ๆ นอกจากการผิดนดัไม่ชําระเงิน และเหตุ
เช่นนั Nนเป็นเหตทีุBไมส่ามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเหตทีุBสามารถแก้ไขได้แตย่งัคงมีอยูต่อ่ไปโดยไมไ่ด้รับการแก้ไข
เป็นระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัทีBได้มีการสง่หนงัสือแจ้งเหตผุิดเงืBอนไข พร้อมทั Nงแจ้งให้ผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพแก้ไขเหตผุิดเงืBอนไขดงักลา่วแล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่
ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ทีBถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีBสิบห้า) ของหุ้นกู้
แปลงสภาพทีBยงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั Nงหมด  

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนดัชําระหนี Nเงินไม่ว่าในมลูหนี Nใด ๆ เป็นจํานวนเงินรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 
(สีBร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอืBนทีBมีจํานวนเทียบเท่า จากการทีB (1) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ชําระหนี N
ดงักล่าวภายในกําหนดชําระหนี NเดิมหรือภายในระยะเวลาทีBเจ้าหนี Nขยายให้ หรือ (2) หนี Nดงักลา่วถกูเจ้าหนี N
เรียกให้ชําระคืนก่อนกําหนดตามสิทธิของเจ้าหนี NในสญัญาทีBเกีBยวข้อง ทั Nงนี Nเว้นแต่ (ก) เป็นการผิดนดัชําระ
หนี Nในเจ้าหนี Nการค้าและการผิดนดัชําระหนี Nดงักลา่วยงัไม่มีข้อยตุิ หรือ (ข) เป็นการผิดนดัในมลูหนี Nใด ๆ ทีBไม่
กระทบตอ่การชําระเงินต้นและดอกเบี Nยของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสทิธินี N 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคําพิพากษาเสร็จเดด็ขาด หรือคําชี Nขาดของอนญุาโตตลุาการ ให้ชําระเงิน (ไมว่า่
จะเป็นเงินสกลุใด) ครั Nงเดียวหรือหลายครั Nงรวมกนั ณ ขณะใดขณะหนึBง คํานวณรวมกนัแล้วเป็นจํานวนเกิน
กว่า 400,000,000 (สีBร้อยล้าน) บาท เว้นแตผู่้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสจูน์ให้เป็นทีBพอใจแก่ผู้แทนผู้
ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือทีBประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชําระหนี Nทั Nงจํานวนภายใน
ระยะเวลาทีBกําหนดไว้ในคําพิพากษาหรือคําชี Nขาดนั Nนโดยไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตกเป็นผู้ มีหนี Nสินล้นพ้นตวัตามทีBกฎหมายกําหนด หรือมีการเริBมดําเนินการเพืBอขอ
ฟืNนฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือเพืBอขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายทีB
เกีBยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้ มีหนี Nสินล้นพ้นตัว หรือการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื Nอง
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัแตว่นัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดงักลา่ว หรือนบัแตว่นัทีBมีการยืBน
คําฟอ้งหรือคําร้องตอ่ศาลเพืBอดําเนินการเชน่นั Nน แล้วแตก่รณี 

(ช) เมืBอปรากฏว่ามีคําสัBงยึดหรืออายดัทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจบุนัหรือใน
อนาคต และไม่ว่าทั Nงหมดหรือบางส่วน หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอืBนใด รวมถึงการแต่งตั Nงผู้บงัคบั
หลักประกันตามกฎหมาย ซึBงคําสัBงหรือการถูกดําเนินการทางกฎหมายนั Nนมีผลบังคับเอากับกิจการ 
ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั Nงหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึBงการดําเนินการดงักล่าวอาจเกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีทีBผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพต้องคําสัBงยึดหรืออายัดหรือการ
ดําเนินการทางกฎหมายนั Nนอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสจุริต ซึBงในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตผุิด
นดัทีBเกีBยวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราบเท่าทีBคดีหรือการดําเนินการทางกฎหมายนั Nนยงัไม่มีการตดัสินเป็น
ทีBสดุ 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยดุประกอบกิจการทั Nงหมดหรือบางส่วนทีBสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัBวคราวหรือ
ถาวรอนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคําสัBงหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเลิก
กิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพประกาศเป็นการทัBวไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพเข้าสู่กระบวนการชําระบญัชี เว้นแต่การเลิกกิจการทีBกล่าวมาในข้อนี Nเป็นผลเนืBองมาจากการปรับ
โครงสร้างการดําเนินธรุกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึBงตามข้อกําหนดและเงืBอนไข
ของการดําเนินการดงักลา่ว นิติบคุคลทีBจะคงอยูต่อ่ไปจะเข้ารับเอาหนี Nสนิหรือข้อผกูพนัทั Nงหมดของผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพทีBเกีBยวกบัหุ้นกู้แปลงสภาพโดยชดัเจน และการเลิกกิจการเนืBองจากเหตดุงักลา่วนั Nนผู้แทนผู้ ถือ
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หุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้ดลุยพินิจแตฝ่่ายเดียวพิจารณาข้อมลูซึBงปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั Nนแล้วเห็นวา่น่าจะไม่
ทําให้โอกาสทีBจะได้รับชําระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียไปหรือด้อยลงกวา่เดมิ 

(ฌ) หนี Nตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือการกระทําตามภาระหน้าทีBทีBเป็นสาระสําคญัอย่างใดอย่างหนึBงหรือหลาย
อย่างของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพอนัเกีBยวกบัหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือทีBมีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี N ไม่มีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหน้าทีBทางการเงินของตนหรือผู้ ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพระงบัหรือหยดุพกัการชําระหนี Nของตนเป็นการทัBวไปไม่วา่ทั Nงหมดหรือบางสว่น และไม่วา่เป็นหนี N
ประเภทใด ๆ  หรือมีการเริBมเจรจา หรือเข้าทําสญัญาใด ๆ กบัเจ้าหนี NรายใดรายหนึBงหรือหลายรายรวมกนั
ของตนเพืBอวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี Nอนัมีลกัษณะเป็นการผ่อนผนัการชําระหนี Nของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึBงรวมถึงการเลืBอนหรือเปลีBยนแปลงกําหนดเวลาชําระหนี N หรือมีการปรับเปลีBยนอย่างใด ๆ 
เกีBยวกบัหนี Nไมว่า่ประเภทใด ๆ ทั Nงหมดของตน (หรือหนี Nในบางสว่นซึBงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไมส่ามารถ
ชําระได้เมืBอหนี Nนั Nนถึงกําหนดชําระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอหรือทําความตกลง หรือทําขึ NนซึBงการ
โอนสิทธิโดยทัBวไป หรือการประนีประนอม เพืBอประโยชน์ของเจ้าหนี NทีBเกีBยวข้องกบัหนี Nใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

10.2 ในกรณีทีBเกิดเหตผุิดนดัตามข้อ 10.1 ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพอาจใช้ดลุพินิจตามทีBเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดย
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชกัช้าเพืBอดําเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพชําระหนี Nตาม
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดําเนินการฟอ้งร้องเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สีBสิบห้า) วนันบัแต่ตนได้รู้ถึงเหตผุิดนดันั Nน เพืBอขอมติในการดําเนินการเรียกร้องให้ผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพชําระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดําเนินการฟอ้งร้องเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

หากเกิดความเสียหายขึ Nน ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดําเนินการเรียกร้องคา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทั Nงปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันบัแตว่นัทีBอาจใช้สทิธิเรียกร้องเชน่นั Nนได้ 

10.3 โดยไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อ 10.2 เมืBอเกิดเหตผุิดนดักรณีใดกรณีหนึBงตามข้อ 10.1 และเหตผุิดนดัดงักลา่วยงัคงมีอยู ่หาก  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 
15 (สบิห้า) วนันบัแตรู้่ถงึเหตผิุดนดั) หรือ 

(ข) เมืBอผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ จากผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายทีBถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้แปลง
สภาพทีBยงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั Nงหมด หรือ 

(ค) หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมตขิองทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

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

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพทนัทีเพืBอเรียกร้องให้ชําระเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบี Nยตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั NงหมดทีBคํานวณจนถงึขณะนั NนซึBงถือเป็นอนัถงึกําหนดชําระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทันที โดยให้ระบุเหตุผิดนัดทีBเกิดขึ Nนนั Nนด้วย ทั Nงนี N การทีBผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่า
จํานวนใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็น
ประการอืBน ให้ถือไว้ก่อนวา่ได้มีเหตผุิดนดัเชน่เดียวกนันั Nนเกิดขึ Nนกบัหุ้นกู้แปลงสภาพทั Nงหมด 

10.4 เมืBอผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.2 หรือข้อ 10.3 แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดําเนินการทกุประการทีBถกูต้องตามกฎหมายเพืBอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ชําระหนี NทีBค้างชําระอยู่ตามหุ้นกู้ แปลงสภาพทั Nงหมด โดยเร็วทีBสุดเท่าทีBจะสามารถกระทําได้ ซึBงรวมถึงการ
ฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหากสามารถกระทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและจําเป็น
เพืBอให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการชําระหนี N 
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(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัชําระหนี Nตามหุ้นกู้แปลงสภาพทีBค้างชําระแก่ตนเองจาก
ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมืBอพ้น 14 (สิบสีB) วนันบัจากวนัทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้มี
หนังสือแจ้งไปยังผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพยังมิได้เริBม
ดําเนินการใด ๆ เพืBอฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชําระหนี NทีBค้างชําระ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงัไม่ได้
รับชําระหนี NทีBค้างชําระแก่ตน 

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

11.1 สทิธิการแปลงสภาพ วนัใช้สทิธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั Nงหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามญัของ 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพตามทีBระบไุว้ด้านลา่ง ตามราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพทีBมี
ผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง ทั Nงนี N โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต้องแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพสําหรับการใช้สทิธิแปลง
สภาพแตล่ะครั Nง ภายใต้เงืBอนไขทีBกําหนดได้ดงันี N 

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ ระยะเวลาแสดงความจาํนงใช้สิทธิแปลงสภาพ 

วนัทีB 5 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณี
ทีBวนัดงักลา่วมิใชว่นัทําการ 

ตั Nงแตว่นัทีB 28 กนัยายน 2566 ถึงวนัทีB 4 ตลุาคม 2566 (เฉพาะ
วนัทําการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น.) 

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ (วันใช้
สทิธิแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย) 

ไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ กลา่วคือ 
ตั Nงแต่วนัทีB 5 มีนาคม 2567 ถึงวนัทีB 20 มีนาคม 2567 (เฉพาะ
วนัทําการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น.) 

วนัอืBนใดทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติทีB
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ) และผู้ ออกหุ้ นกู้
แปลงสภาพจะได้ตกลงกนั 

ระยะเวลาอืBนใดทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติทีBประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกนั 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBไม่ได้มีสญัชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทีBตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั Nงหมดหรือ
บางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ตามข้อกําหนดสิทธินี Nเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBมี
สญัชาติไทย ทั Nงนี N ภายใต้บงัคบัเงืBอนไขเพิBมเติมว่า เมืBอมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nนเป็นหุ้นสามญัของผู้ออก
หุ้นกู้ แปลงสภาพแล้ว ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือกฎหมายทีBใช้บังคับเกีBยวกับ
สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีBไม่ได้มีสญัชาติไทย ในกรณีทีBการแปลงสภาพจําเป็นการขดัต่อข้อบงัคบัหรือกฎหมาย
ดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิทีBจะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทีBไม่ได้มีสญัชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบี Nยคงค้างทั Nงหมดภายใต้หุ้นกู้
แปลงสภาพนั Nนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBไมไ่ด้มีสญัชาติไทยรายดงักลา่ว ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็นอนั
ถือวา่หุ้นกู้แปลงสภาพนั Nนได้รับการไถ่ถอนแล้ว 

11.2 การแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึBงมี
ชืBอแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง) ทีBมีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยืBนแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทีBมีสาระสําคญัตามแบบ
และเนื NอหาทีBปรากฏใน เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ แล้วแตก่รณี) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ลง
นามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั Nงใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนทีBประสงค์จะใช้สทิธิ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีB
มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลกัฐานอืBนใดทีBระบใุนแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) 
ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานทีB ตามทีBระบไุว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทําการ
และระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพสําหรับวนัแปลงสภาพแต่ละครั Nง ตามทีBระบไุว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ ถือ
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หุ้นกู้ แปลงสภาพ (หรือตวัแทนผู้ ได้รับมอบอํานาจโดยชอบ) จะต้องนําแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพและ
เอกสารอืBนทีBเกีBยวข้องมายืBนด้วยตนเองเทา่นั Nน และไมอ่าจยืBนใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยืBนหรือส่งแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในวนัและเวลาอืBนใดนอกเหนือจากทีB
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี N และไมอ่าจใช้สทิธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)  

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชําระคา่ภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกีBยวกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

11.3 ราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ 

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นสามญัใหม่ทีBออกเนืBองจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพกําหนดทีBร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถวัเฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 
วนัทําการติดตอ่กนั ก่อนวนัแรกของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึBงราคาถวั
เฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัคํานวณจากราคาปิดถ่วงนํ Nาหนกัด้วยปริมาณซื Nอขายในแตล่ะวนัทําการติดตอ่กนั (“ราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั Nงนี N ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ตํBากว่า 15.00 
บาทตอ่หุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั Oนตํ$า”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั NนตํBาอาจเปลีBยนแปลงได้หาก
มีการปรับสิทธิอนัเนืBองจากเหตกุารณ์ปรับสิทธิตามทีBกําหนดในกฎเกณฑ์ทีBเกีBยวข้องและตามวิธีการทีBกําหนด
ไว้ในข้อ �� ทั Nงนี N ในกรณีทีBมีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั NนตํBาภายหลงั ซึBงทําให้เกิดเศษของหุ้นจากการ
คํานวณการแปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้นดงักล่าว โดยให้นํา
เศษของจํานวนหุ้นคณูราคาแปลงสภาพ ในการนี Nบริษัทฯ จะคํานวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง 
(ถ้าตําแหน่งทีBสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตําแหน่งทีBสองขึ Nน และปัดทศนิยม
ตําแหนง่ทีBสองลงหากตําแหนง่ทีBสามมีคา่น้อยกวา่ห้า)  

11.3.2 อตัราแปลงสภาพ 

เมืBอมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธินี N หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 1 (หนึBง) หน่วย จะสามารถแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัทีBออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอตัราแปลงสภาพซึBงเทา่กบัมลูคา่ทีBตราไว้ของหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Face Value) (หรือมลูคา่เงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แตล่ะหนว่ยในกรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่
ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพบางส่วนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 9.5) หาร
ด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (หากมีเศษให้ปัดทิ Nงทกุกรณี) ทีBมีผลบงัคบั ณ วนัแรกของระยะเวลาแสดงความ
จํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว (หรือวนัอืBนใดตามทีBกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี N) (ตวัอย่างเช่น ณ 
วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 1,000 หารด้วย ราคาแปลงสภาพ 15.00 บาทตอ่หุ้น ได้อตัราแปลงสภาพ เทา่กบั 
หุ้นสามัญจํานวน 66 (หกสิบหก) หุ้น ต่อ 1 (หนึBง) หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยการปัดเศษของจํานวนหุ้น
สามญัเป็นจดุทศนิยมตามข้อ 11.3.3) 

11.3.3 ในกรณีทีB (ก) ต้องมีการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 12 หรือ 
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางสว่นก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีB
กําหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทําให้มลูค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อยกว่ามลูค่าทีBตราไว้ 
(ค) ราคาแปลงสภาพเป็นราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตวั และปรากฏว่ามีเศษของจํานวนหุ้นสามญัเป็นจดุ
ทศนิยมจากการคํานวณจํานวนหุ้นสามญัทั NงหมดทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพตามอตัราแปลงสภาพทีBได้เปลีBยนแปลงนั Nน ให้ตดัเศษทศนิยมของหุ้นทิ Nง โดยผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพจะชําระเป็นเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้นดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคํานวณจาก (1) 
จํานวนเศษของหุ้น คณูด้วย (2) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพทีBมีผลบงัคบั ณ วนัแรกของระยะเวลาแสดงความ
จํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สปัดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพทีB
เกีBยวข้อง หรือ ภายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแตก่รณี)  
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11.4 สถานทีBใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ 
ณ สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ  

สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 
เลขทีB 251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
เบอร์โทร 02-079-9888 

สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  
ชั Nน 15 เลขทีB 44  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
ชืBอผู้ตดิตอ่ หวัหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชยั 
โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511 
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

 
11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญทีBออกใหม่เนืBองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้ แปลงสภาพใหม่ และการดําเนินการ

หลงัจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ในกรณีทีBมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ออก
หุ้นกู้จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนืBองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพทีBได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถกูต้อง ตามวิธีการสง่มอบทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดงความ
จํานงใช้สทิธิแปลงสภาพดงันี N 

1. จดัทําใบหุ้นสามญัทีBออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสีB) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพทีB
เกีBยวข้องและจดัส่งใบหุ้นสามญัให้แก่ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ (ผู้ออก
หุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสญูหายหรือความเสียหายใด ๆ ทีBอาจเกิดขึ NนในกรณีทีBใบหุ้น
สามญัข้างต้นสญูหายหรือเสียหายหลงัจากทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัสง่ใบหุ้นสามญัดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแตก่รณี) ไปยงัทีBอยู่ทีBผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว อยา่งไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพอาจตกลงกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามญัไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ 

2. ดําเนินการฝากหรือดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ทีBเกีBยวข้องฝากหุ้นสามญัดงักล่าวไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง 

(ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีBมีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจดัการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพ) จดัทําใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ทีBเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั Nง (ถ้ามี) เพืBอสง่มอบ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้ใช้สทิธิแปลงสภาพภายใน 15 (สบิห้าวนั) นบัแตว่นัใช้สทิธิแปลงสภาพโดยจดัสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัทีBอยู่ทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพระบไุว้ในแบบ
แสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพบางสว่น
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ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดงักลา่วนั Nนจะไม่ได้รับ
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ เนืBองจากหุ้นกู้แปลงสภาพทั NงหมดทีBยงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ จะได้รับการไถ่
ถอนในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี Nภายใน 14 (สบิสีBวนั) นบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพในแตล่ะครั Nง 

1. จดทะเบียนเปลีBยนแปลงทุนชําระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 
กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

2. ลงทะเบียนชืBอของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั Nงนั Nน 

(ง) ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ทีBได้จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์ โดยยืBนขออนญุาตนําหุ้นสามญัทีBออกใหมจ่ากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิแปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง ทั Nงนี N เพืBอให้
หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซื Nอขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัอืBนของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

11.6 สถานภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยืBนแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว 

หุ้นกู้ แปลงสภาพทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ยืBนแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและ
ข้อกําหนดและเงืBอนไขในข้อกําหนดสิทธินี N จะยงัคงมีสถานภาพ สิทธิ และหน้าทีBเช่นเดียวกบัหุ้นกู้แปลงสภาพทีBยงัไมไ่ด้
มีการแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพจนกระทัBงนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลีBยนแปลงทนุชําระแล้วทีBเพิBมขึ Nนสําหรับหุ้นสามญัทีBออกใหม่เนืBองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

 ในกรณีทีBวนัใช้สทิธิแปลงสภาพใด ๆ ตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nย และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจํานง
ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้วตามวิธีการและข้อกําหนดและเงืBอนไขตามข้อกําหนดสิทธินี N โดยประสงค์ให้มีการ
แปลงสภาพในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี NยทีBครบกําหนด
ชําระในวนัครบกําหนดชําระดอกเบี Nยวนันั Nน 

11.7 สถานภาพของหุ้นสามญัทีBออกใหมเ่นืBองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 

นบัแตว่นัทีBนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลีBยนแปลงทนุ
ชําระแล้วทีBเพิBมขึ Nนสําหรับหุ้ นสามัญทีBออกใหม่เนืBองจากการแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หุ้ นสามัญทีBออกใหม่
เนืBองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพจะมีสทิธิและหน้าทีBเชน่เดียวกบัหุ้นสามญัเดิมทีBออกและเรียกชําระเตม็มลูคา่แล้วของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทกุประการ 

12. การเปลี$ยนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมืBอเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึBงดงัตอ่ไปนี N 

(ก) เมืBอผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลีBยนแปลงมลูคา่ทีBตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อนัเป็นผลมา
จากการรวมหุ้นสามญัหรือแบง่แยกหุ้นสามญั 

(ข) เมืBอผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหุ้นทีBออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทัBวไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั) โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายของหุ้นทีBออกใหม่ตํBากว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ 
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(ค) เมืBอผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพย์ทีBออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทัBวไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั) โดยกําหนดราคาหุ้นทีBออกเพืBอ
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั NนตํBากว่าร้อยละ 
90.00 (เก้าสบิ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ง) เมืBอผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจา่ยเงินปันผลทั Nงหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นทีBออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

(จ) เมืBอผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอตัราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ฉ) เมืBอมีกรณีอืBนใดในลกัษณะเดียวกนักบัข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอนัทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีBผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะได้รับเมืBอมีการใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดมิ  

12.2 ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและ
วธีิการคํานวณดงัตอ่ไปนี N 

12.2.1 เมืBอมีการเปลีBยนแปลงมลูค่าทีBตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพอนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
สามญัหรือแบง่แยกหุ้นสามญัตามข้อ 12.1(ก) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีในวนัทีBกระทรวงพาณิชย์รับจด
ทะเบียนการเปลีBยนแปลงมลูคา่ทีBตราไว้ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N  

Price 1 = Price 0 x  
Par 1

Par 0
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N 

Ratio 1 = Ratio 0 x  
Par 0

Par 1
 

โดยทีB 

 

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดมิ 

Par 1 คือ มลูคา่ทีBตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีBยนแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่ทีBตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีBยนแปลง 
 

12.2.2 เมืBอผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหุ้นทีBออกใหม่โดยกําหนดราคาของหุ้นทีBออกใหม่ตํBากว่าร้อยละ 90.00 
(เก้าสบิ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1(ข) 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั Nงแต่ (ก) วันแรกทีBขึ Nน
เครืBองหมาย XR เพืBอกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื Nอหุ้นสามญั สําหรับกรณีการเสนอขายให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดมิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วนัแรกของการเสนอขายหุ้น
ทีBออกใหม ่สําหรับกรณีทีBเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ กรณีทีBเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 
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ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N  

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

MP	(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N 

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

(A x MP)	+	BY
 

โดยทีB   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดมิ 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัของหุ้น
สามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 
(สิบห้า) วนัทําการติดต่อกนั ก่อน (ก) วนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย XR เพืBอกําหนดสิทธิใน
การได้รับสิทธิจองซื Nอหุ้นทีBออกใหม่ สําหรับกรณีการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้
ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วนัแรกของการเสนอขายหุ้นทีB
ออกใหม่ สําหรับกรณีทีBเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ กรณีทีBเป็น
การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี)) 

ในกรณีทีBไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เนืBองจากหุ้ นสามัญไม่มีการซื Nอขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายตุธิรรมเพืBอใช้ในการคํานวณแทน 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีBได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ (ก) วนัก่อนวนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย 
XR เพืBอกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื Nอหุ้นทีBออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีBหุ้ นออกใหม่ กรณี
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัออกใหมที่Bเสนอขาย 

BY คือ จํานวนเงินทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัหกัด้วยคา่ใช้จ่าย 
(ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามญันั Nน 

อนึBง ในกรณีทีBมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้
เงืBอนไขทีBต้องจองซื Nอด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้ นสามัญทีBออกใหม่ แต่ในกรณีทีBการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงืBอนไขทีB
จะต้องจองซื Nอด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายทีBตํBากว่าร้อยละ 90.00 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ” มาคํานวณการเปลีBยนแปลง
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพเทา่นั Nน 

12.2.3 เมืBอผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพย์ทีBออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ โดยกําหนดราคาหุ้นทีBออกเพืBอรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะ
ซื Nอหุ้นหรือวา่กู้แปลงสภาพหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ  นั NนตํBากวา่ร้อยละ 90.00 (เก้าสบิ) ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1(ค)   

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั Nงแต่ (ก) วันแรกทีBขึ Nน
เครืBองหมาย XR หรือ XW เพืBอกําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื Nอหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภท
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ใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน สําหรับกรณี
การเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีBออกใหมป่ระเภทใบสําคญัแสดงสทิธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน สําหรับกรณีทีBเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ กรณี
ทีBเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N  

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

MP	(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N 

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

(A x MP)	+	BY
 

โดยทีB   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดมิ 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 
15 (สิบห้า) วนัทําการติดตอ่กนั ก่อน (ก) วนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย XR หรือ XW เพืBอ
กําหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื Nอหลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน สําหรับกรณีการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ 
(ข) วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอ
หุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน สําหรับกรณีทีBเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ กรณีทีBเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีทีBไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เนืBองจากหุ้นสามญัไม่มีการซื Nอขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายตุธิรรมเพืBอใช้ในการคํานวณแทน 

A คือ จํานวนหุ้ นสามัญทีB ได้ เ รียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกทีBขึ Nน
เครืBองหมาย XR หรือ XW เพืBอกําหนดสิทธิในการได้รับ สิทธิจองซื Nอหลกัทรัพย์ออก
ใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์
แปลงสภาพอืBน กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วนัก่อนวนัแรกของการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัBวไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีBออกใหมเ่พืBอรองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิทีBจะซื Nอหุ้น 
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน 
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BY คือ จํานวนเงินทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับทั Nงหมดหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมป่ระเภทใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื Nอหุ้น หรือหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืBน รวมกบัเงินทีBจะได้รับจากการแปลงสภาพหรือ
การใช้สทิธิซื Nอหุ้นสามญันั Nน  

 

 

 
12.2.4 เมืBอผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั Nงหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นทีBออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามข้อ   

12.1(ง)  

ก. ผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตั Nงแต่วันแรกทีBขึ Nน
เครืBองหมาย XD เพืBอกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นทีBออกใหม ่

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N  

 Price 1 = Price 0 x  
A

(A+B)
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N 

 Ratio 1 = Ratio 0 x  
(A+B)

A
 

โดยทีB  

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดมิ 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีBได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย 
XD เพืBอกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นทีBออกใหม ่

B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีBออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 

12.2.5 เมืBอผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกําไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1 (จ) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลทีBจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลทีBผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายออกจริงใน
แตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยทีBเงินปันผลทีBจ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้
รวมถงึเงินปันผลทีBจา่ยระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพจะมีผลบงัคบัทนัทีตั Nงแต่วนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย 
XD เพืBอกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผล 

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N  

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

MP
 

ค. อตัราแปลงสภาพจะเปลีBยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี N 
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 Ratio 1 = Ratio 0 x  
MP

[ MP - ( D - R ) ]
 

โดยทีB   

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม ่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดมิ 

Ratio 1 คือ อตัราแปลงสภาพใหม ่

Ratio 0 คือ อตัราแปลงสภาพเดมิ 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัของ
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 
15 (สิบห้า) วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกทีBขึ NนเครืBองหมาย XD เพืBอกําหนดสิทธิใน
การรับเงินปันผล 

ในกรณีทีBไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ 
เนืBองจากหุ้นสามญัไม่มีการซื Nอขายในช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะ
กําหนดราคายตุธิรรมเพืBอใช้ในการคํานวณแทน 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจา่ยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนํากําไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลงัหกัภาษีเงินได้ ในอตัราร้อยละ 90.00 
หารด้วยจํานวนหุ้นทั NงหมดทีBมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

 

12.2.6 ในกรณีทีBมีเหตกุารณ์ใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนักบัข้อ 12.1(ก) - (จ) ข้างต้นอนัทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด 
ๆ ทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับเมืBอมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามทีBระบุไว้ในข้อ 12.1(ฉ) 
ข้างต้น ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมีดุลพินิจในการพิจารณาหรือผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพอาจแต่งตั NงทีBปรึกษา
ทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพขึ NนเพืBอร่วมกันพิจารณากําหนดการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพ 
และ/หรือ อตัราแปลงสภาพใหม่  โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้ดลุพินิจดงักลา่วอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทํา
ให้สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยไปกวา่เดมิ ทั Nงนี N ให้ถือวา่ผลการพิจารณานั Nนเป็นทีBสดุ 

12.3 การคํานวณการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีทีBมีเหตุการณ์
หลายเหตุการณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึ Nน จะคํานวณการเปลีBยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลงั สําหรับในกรณีทีB
เหตกุารณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวเกิดขึ Nนพร้อมกนั ให้คํานวณการเปลีBยนแปลงเรียงลําดบัดงันี N คือ ข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 ข้อ 
12.2.3 ข้อ 12.2.4 ข้อ 12.2.5 และข้อ 12.2.6 โดยในแต่ละลําดบัครั NงทีBคํานวณการเปลีBยนแปลง ให้คงสภาพของราคา
แปลงสภาพเป็นทศนิยม 6 (หก) ตําแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตําแหน่งทีB 6 (หก) ขึ Nน ถ้าตําแหน่งทีB 7 (เจ็ด) มีคา่มากกวา่
หรือเทา่กบั 5 (ห้า) นอกนั Nนให้ปัดลง 

12.4 ในกรณีทีBมีการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวนัทีB
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลีBยนแปลงทนุทีBชําระแล้วทีBเพิBมขึ Nนสําหรับหุ้นสามญัทีBออกใหม่เนืBองจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช้ต่อหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพไว้นั Nน และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพืBอมิให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึBงได้แสดงความ
จํานงใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปจากเดมิ 

12.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการแจ้งการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพตามเงืBอนไขทีB
ได้กําหนดไว้ข้างต้น พร้อมระบรุายละเอียดวธีิการคํานวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพใหม ่วนัทีBทีBการ
เปลีBยนแปลงดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั และเหตแุหง่การเปลีBยนแปลงดงักลา่ว ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ รวมทั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัทีBผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการ
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เปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลงสภาพผ่านสืBอการเผยแพร่ข้อมลูผ่านสืBออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทนัที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทีBราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อตัราแปลง
สภาพใหมมี่ผลบงัคบัใช้ เพืBอให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ 

12.6 ในกรณีการเปลีBยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทําให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาตํBากว่ามลูค่าทีBตราไว้ของหุ้น
สามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาทีBตํBากว่ามลูค่าทีBตราไว้ของหุ้นสามญัตราบเท่าทีBกฎหมายอนญุาตให้ผู้
ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพปฏิบตัิได้ ในกรณีทีBกฎหมายไม่อนญุาตให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพปฏิบตัิได้ ให้ใช้มลูค่าทีBตราไว้
ของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม ่และให้ปรับอตัราแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพ
นั Nน 

12.7 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการปรับอตัราการใช้สิทธิ และเมืBอมีการเปลีBยนแปลง
การใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี N และผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมีความจําเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิBมเติมเพืBอรองรับการ
เปลีBยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดงักล่าว ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพต้องยืBนมติทีBประชุมผู้ ถือหุ้นทีBอนุมตัิให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธินั Nนอยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหมเ่พิBมเตมิดงักลา่ว 

13. การดาํเนินการในกรณีที$ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื$อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพยีงพอ 

13.1 ในกรณีทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิ
แปลงสภาพแตล่ะครั Nงอย่างถกูต้องตามข้อกําหนดสิทธิแล้ว แตผู่้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพืBอ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั Nนได้อย่างครบถ้วน อนัเป็นผลทําให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ครบถ้วนตามทีBแสดงความจํานงไว้ในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพนั Nน ๆ ให้ผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดําเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามญัของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสดัสว่นทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ 

13.2 นอกจากการดําเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ใน
จํานวนทีBคํานวณได้จากสตูรคํานวณคา่เสยีหายดงันี N 

คา่เสยีหาย = A x (MP - CP) 

โดยทีB A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมส่ามารถจดัให้มีเพืBอรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ
ได้ 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถวัเฉลีBยถ่วงนํ Nาหนกัของหุ้น
สามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 (สิบห้า) วนัทํา
การตดิตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิแปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง) 

CP คือ ราคาแปลงสภาพทีBมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัใช้สทิธิแปลงสภาพทีBเกีBยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้คา่เสียหายใด ๆ ทั Nงสิ Nนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนืBองจากเหตผุลอืBน
นอกจากสาเหตทีุBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมส่ามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วได้ตามข้อ 13.1 

13.3 ในการชดใช้คา่เสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัจาก
วนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

13.4 การชดใช้คา่เสียหายในข้อ 13 นี Nไมเ่ป็นการกระทบสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงัคงมีสิทธิ
ในฐานะผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพต่อไป และยงัคงมีสิทธิในหุ้นกู้ แปลงสภาพเฉพาะในส่วนทีBได้ทีBแสดงความจํานงใช้สิทธิ
แปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัตามทีBใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยทีBผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายตามข้อ 13.2 อีกตอ่ไป 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีBของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หน้า 29 

14. การประชุมผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ  

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึBงจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่
วนัทีBผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึBงถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีBสิบ
ห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพทีBยงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั Nงหมด มีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนบัแตว่นัทีBเกิดกรณีใดกรณีหนึBงดงัตอ่ไปนี N   

(ก) หากเกิดเหตผุิดนดักรณีใดกรณีหนึBงตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั Nนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงั
มิได้สง่หนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทําการชําระหนี Nหุ้นกู้แปลงสภาพค้างชําระตามข้อ 10.3 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสทิธิในสาระสําคญัตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 17.1  

(ค) หากมีกรณีทีBจะต้องแต่งตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้น
แตเ่ป็นกรณีทีBมีการออกหนงัสือเพืBอขออนมุตักิารแตง่ตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหมต่ามข้อ 16.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์สําคญัใด ๆ ซึBงผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายราย) ซึBงถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีBสิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพทีBยงัไม่ได้ไถ่
ถอนหรือแปลงสภาพทั Nงหมด (โดยมีหนงัสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) 
เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพในการ
ปฏิบตัติามข้อกําหนดสทิธินี N 

ทั Nงนี N ในกรณีทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามเงืBอนไขและหลกัเกณฑ์ทีB
ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ทีBถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 (ยีBสิบห้า) ของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBยงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั Nงหมด สามารถเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

14.2 มติโดยชอบของทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBเรียกประชมุและดําเนินการประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ก็ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั Nนจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสทิธินี N 

14.3 ยกเว้นกรณีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมืBอเกิดเหตตุามทีBระบไุว้ในข้อ 10.1 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดย
ใช้วิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมติในลกัษณะดงักลา่วจะมีผลใช้
บงัคบัก็ต่อเมืBอผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึBงมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามทีBกําหนดไว้สําหรับการลงมติในเรืBองนั Nน ๆ ได้ลง
ลายมือชืBอในมติดงักล่าว และให้มติทีBมีขึ Nนโดยไม่ได้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBมีผลใช้บงัคบัดงักล่าวนั Nน
ผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทกุรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้องสง่มอบมติของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBมีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ เก็บ
รักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ และให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพจัดส่งสําเนามติ
ดงักลา่วให้กบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัทีBได้รับมติดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ทั Nงนี N เพืBอวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี N คะแนนเสียงทีBจะต้องได้รับเพืBอการอนุมัติในแต่ละเรืBองนั Nนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดทีBระบไุว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสิทธินี Nเพียงแตเ่ปลีBยนจากการนบัคะแนนเสียงจาก
จํานวนเสียงทั Nงหมดของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนนเสียงจากจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทั Nงหมด 

14.4 ในกรณีทีBมีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพียงหนึBงราย ให้ถือว่ามติทีBทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพดงักลา่วเป็นมตโิดยชอบของทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมิต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีBเกีBยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั NงทีBเรียกประชมุ
โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและทีBเรียกประชมุโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  
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15.  อาํนาจ หน้าที$ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ทีBเกิดขึ NนเนืBองจากการปฏิบตัิ
หน้าทีBของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึBงเกิดขึ Nนแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉ้อ
ฉล หรือปฏิบตัิหน้าทีBหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าทีBด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามทีBจะพงึคาดหมาย
ได้จากบคุคลทีBประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัขอบเขตความรับผิด
ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวข้างต้น ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือ
ความเสยีหายใด ๆ ทีBเกิดขึ NนจากการกระทําทีBกระทําลงตามมตทีิBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน้าทีB และความรับผิดชอบตามทีBกฎหมายกําหนดไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะมี
อํานาจ หน้าทีB และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี N  

(ก) ดําเนินการตา่ง ๆ ตามทีBกําหนดไว้ในข้อ 15.2 นี N และข้ออืBน ๆ ของข้อกําหนดสิทธิ ซึBงในกรณีทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดลุยพินิจของตนตามข้อกําหนดสิทธิผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ดลุยพินิจได้
โดยอิสระโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

(ข) ทําความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเรืBองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี Nโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทีBประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) การแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ และ/หรือสญัญาทีBเกีBยวข้องกบัหุ้นกู้แปลงสภาพในประเดน็ซึBง
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือไม่ทําให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง 

(2) การแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาทีBเกีBยวข้องกับหุ้นกู้ แปลงสภาพในประเด็นทีB
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทีBเห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือเป็นการแก้ไข
เปลีBยนแปลงเพืBอให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบตัิอืBนใดของหน่วยงานทีBมีหน้าทีBกํากบัดแูลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี Nไทย ทีBใช้บงัคบั
กบัหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีทีBเกิดขึ Nนตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึBงเป็นกรณีผิดนดัทีBจะต้อง
ดําเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผนั
หรือยกเว้นดงักลา่วเป็นเรืBองทีBเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั Nงหลกัประกนั (ถ้ามี) ซึBงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้
แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาทีBเกีBยวข้องกบัหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแยกบญัชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินทีBเก็บรักษาไว้นั NนออกจากบญัชีอืBนของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ง) เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีBระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเข้าร่วมในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุครั Nงและเสนอความเห็นตอ่ทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวา่ควรจะดําเนินการ
อย่างไรในกรณีทีBผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอืBน ๆ ทีBมีหรืออาจมี
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอยา่งมีนยัสาํคญั 

(จ) พิจารณาจากข้อมลู เอกสาร รายงานใด ๆ ทีBตนได้รับ วา่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนด
สิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ Nนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพปฏิบตัิตาม
หน้าทีBทีBระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตผุิดนดัตามทีBตน
ตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือทีBได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ชําระหนี Nภายใต้หุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพในนามของผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพทั Nงหมด ในกรณีทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิ รวมถึงจดัทํารายงาน
ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเกีBยวกับเรืBองสําคญัทีBได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าทีBของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยไมช่กัช้า 
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(ฉ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมลู และรายงานใด ๆ ทีBผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพได้จดัไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิ ณ สํานกังานทีBระบไุว้ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ช) ในกรณีทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพขาดคุณสมบตัิและไม่สามารถดําเนินการแก้ไขคุณสมบตัิของตนให้
ถกูต้องภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัทีBขาดคณุสมบตัินั Nน ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือทนัทีทีBพ้นระยะเวลาดงักลา่วเพืBอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตวับคุคลทีB
จะเข้ารับทําหน้าทีBเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดย
ไมช่กัช้า 

(ซ) ดําเนินการอืBนใดในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดสทิธิ 

15.3 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบตัิหน้าทีBด้วยความซืBอสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามทีBจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลทีBประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แตผู่้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายทีBเกิดขึ Nนจากการปฏิบตัิหน้าทีBของตนโดยเชืBอถือหนังสือ
รับรองทีBออกโดยกรรมการผู้ มีอํานาจของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือความเห็น คําแนะนํา หรือข้อมูลทีBจัดทําโดย
ผู้ เชีBยวชาญให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชืBอถือด้วยความสจุริต และด้วยความ
ระมดัระวงัอนัจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลทีBประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลงัวา่
หนงัสอืรับรอง ความเหน็ คําแนะนํา หรือข้อมลูดงักลา่วจะมีข้อบกพร่องหรือไมเ่ป็นความจริง 

15.4 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพชดใช้เพืBอค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ต้องออกใช้ไปเนืBองจากดําเนินการตามข้อกําหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดสิทธิเพืBอประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึBงรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมายและคา่ใช้จ่ายใน
การวา่จ้างทีBปรึกษาหรือผู้ เชีBยวชาญด้วย 

16. การแต่งตั Oง การเปลี$ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการสิ Oนสุดของสัญญาแต่งตั Oงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

16.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แตง่ตั Nง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด มีที$ตั Oงสาํนักงานใหญ่อยู่ที$ เลขที$ 175 ชั Oน 

11 อาคารสาธรซิตี Oทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึBงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามกฎหมายทีBเกีBยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทําหน้าทีBเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว  และให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแตง่ตั Nง 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

16.2 กรณีทีBจะต้องทําการเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดงัตอ่ไปนี N 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคณุสมบตัิและ/หรือ มีผลประโยชน์ขดัแย้งในการปฏิบตัิหน้าทีBเป็นผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลกัเกณฑ์ทีBคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด และการขาดคณุสมบตัินั Nนเป็นเหตใุห้สํานกังาน ก.ล.ต. สัBงให้งดเว้น
การทําหน้าทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือสัBงพักหรือเพิกถอนรายชืBอออกจากบัญชีรายชืBอบุคคลทีBมี
คณุสมบตัิเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขดัแย้งขึ Nนนั Nนไม่ได้รับการผ่อนผนัจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนืBองจากเห็นว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพปฏิบตัหิน้าทีBไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องตอ่หน้าทีB 

(ค) เมืBอผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบตัิหน้าทีBฝ่าฝืนข้อกําหนดของสญัญาแต่งตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือข้อกําหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั Nนยงัคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบั
จากวนัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทําการแก้ไข 
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(ง) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทําหน้าทีBโดยถกูต้องตามวิธีการทีBกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Nงผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

 

 

16.3 เมืBอเกิดกรณีทีBจะต้องทําการเปลีBยนแปลงตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพดําเนินการดงัตอ่ไปนี N 

(ก) เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอให้ลงมตอินมุตักิารเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแตง่ตั Nง
บคุคลอืBนทีBเสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทําหน้าทีBผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนมุตัิเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั NงบคุคลอืBนทีBเสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพเข้าทําหน้าทีBผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทุกราย ซึBงหากไม่มีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพทีBถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBยงัมิได้ไถ่ถอนหรือ
แปลงสภาพทั NงหมดยืBนหนงัสือคดัค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ออกหนงัสือดงักลา่ว ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั NงหมดอนมุตัิการเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนงัสือแจ้งนั Nนแล้ว 

ทั Nงนี N ในระหว่างทีBยงัไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบตัิหน้าทีBตามข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบตัิหน้าทีBเช่นเดิมไปพลางก่อนเพืBอรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั Nงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และการสง่มอบบรรดา
ทรัพย์สนิ เอกสาร หรือหลกัฐานทีBเกีBยวข้องทั Nงหมดตามข้อ 16.4 

16.4 การเปลีBยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี N  ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศและกฎหมายทีBเกีBยวข้องและใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั Nนด้วย ซึBงเมืBอผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดําเนินการเกีBยวกบั
การแต่งตั Nงผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพทราบถึงการแต่งตั Nงนั Nน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเดิมจะต้องทําการส่งมอบ
ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานทีBเกีBยวข้องทั Nงหมดให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBได้รับแต่งตั Nงใหม่โดยเร็ว และ
จะต้องให้ความร่วมมือกบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีBได้รับแต่งตั Nงใหม่อย่างเต็มทีBเพืBอให้การดําเนินการตามหน้าทีB
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหมเ่ป็นไปโดยเรียบร้อย 

17. การแก้ไขเปลี$ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธิ 

17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ 17.2 การแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะทําไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น
หนงัสือจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

17.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปลีBยนแปลงข้อกําหนดสิทธิโดยมิต้องได้รับความ
ยินยอมจากทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็นการแก้ไขตามทีBระบไุว้ในข้อ 15.2(ข)(1) และ (2) 

17.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิทีBมีการแก้ไขเพิBมเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้
แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี Nไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลงัทีBมีการเปลีBยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบ
ห้า) วนันบัแตว่นัทีBการแก้ไขเพิBมเติมข้อกําหนดสิทธิมีผลใช้บงัคบั และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมืBอได้รับการ
ร้องขอ 

18. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัใหม่ 

 หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาด หรือชํารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBปรากฏชืBอในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิยืBนคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้ แปลงสภาพฉบบัใหม่ โดย
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จะต้องชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามสมควรตามทีBนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด ในการนี N นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วนัทําการ นบัแต่
วนัทีBนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคําขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัใหมแ่ละเอกสารอืBน ๆ ตามทีBนายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพกําหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงบนัทกึในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวา่มีการ
ยกเลกิใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบบัเก่าด้วย  

19. การตดิต่อและการบอกกล่าว 

19.1 เว้นแตใ่นกรณีทีBระบไุว้เป็นอยา่งอืBนโดยเฉพาะในข้อกําหนดสทิธินี N การติดตอ่สืBอสารและคําบอกกลา่วตา่ง ๆ ระหวา่งบคุคล
หนึBงไปยงัอีกบุคคลหนึBงภายใต้และทีBเกีBยวข้องกับหุ้นกู้ แปลงสภาพและข้อกําหนดสิทธิ อาจจดัส่งโดยบุคคลนําส่ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ โดยการ
ตดิตอ่สืBอสารและคําบอกกลา่วนั Nนจะมีผลตอ่เมืBอ 

(ก) หากเป็นการสง่โดยบคุคลนําสง่ เมืBอผู้ รับได้รับ 

(ข) หากเป็นการสง่โดยโทรสาร เมืBอได้รับในรูปแบบทีBอา่นหรือเข้าใจได้ 

(ค) หากเป็นการสง่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวา่ได้สง่ถงึผู้ รับในวนัสง่ 

(ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ รับวนัทีB 5 (ห้า) นบัจากวนัทีBส่งไปผู้ รับในอีกประเทศ
หนึBง 

19.2 การตดิตอ่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี N 

(ก) คําบอกกล่าวถึงผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยงัทีBตั Nงสํานักงานใหญ่ของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีBระบไุว้ในข้อ Error! Reference source not found. 

(ข) คําบอกกลา่วหรือเอกสารใด ๆ ถงึผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือวา่ได้สง่โดยชอบ หากได้สง่ไปยงัทีBอยูข่องผู้ออก
หุ้นกู้ แปลงสภาพดงัต่อไปนี N หรือตามทีBผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจะแจ้งการเปลีBยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัทําการ 

บริษัท  บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 

ทีBอยู ่ เลขทีB 251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 

ผู้ รับ  เลขานกุารบริษัท 

19.3 การตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี N  

(ก) คําบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีทีBเทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัทีBอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพตามทีBระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีBฝากไว้กบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ ตามทีBอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBระบโุดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึBงจะถือได้วา่เป็นการ
สง่โดยชอบแล้วในวนัทีB 3 (สาม) นบัจากวนัทีBได้สง่ทางไปรษณีย์ไปยงัทีBอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศ
ไทย หรือในวนัทีB 5 (ห้า) นบัจากวนัทีBสง่ไปยงัทีBอยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ 

(ข) กรณีมิได้สง่คําบอกกลา่วให้กบั หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคําบอกกลา่วหรือเอกสารทีBสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพรายใดรายหนึBงโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคําบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อัน
เกีBยวเนืBองกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอืBน 



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
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20. ข้อตกลงอื$น ๆ 

20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธินี Nขดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ทีBมีผลใช้บงัคบัตาม
กฎหมายกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึBงรวมถึงหลกัเกณฑ์ทีBออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี Nไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นทีBขดัหรือแย้งกนันั Nน 

20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทําให้เสืBอม
สทิธินั Nน ๆ หรือตดัสทิธิในอนัทีBจะใช้สทิธิสว่นอืBน ๆ ของฝ่ายนั Nน 

20.3 การผอ่นผนัหรือยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพืBอเหตแุหง่การฝ่าฝืนข้อกําหนดสทิธิ
ประการใด ๆ ไมว่า่จะกระทําโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติทีBประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีBได้กระทําโดยชอบ
แล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผนัหรือยกเว้นนับแต่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยงัผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามวิธีการบอกกล่าวทีBกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตแุห่งการฝ่าฝืนข้อกําหนดสิทธินั Nน ๆ 
ไม่เคยเกิดขึ Nน และจะยกเหตใุนคราวนั NนทีBได้มีการผ่อนผนัหรือยกเว้นนั Nนแล้วขึ Nนมาบงัคบัเอากบัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีก
ไม่ได้ เว้นแตจ่ะได้มีการสงวนสิทธิ  หรือมีการกําหนดเงืBอนไขหรือเงืBอนเวลาสําหรับการผ่อนผนัหรือการยกเว้นนั Nนไว้โดย
ชดัแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกบัการบอกกลา่วข้างต้นแล้ว 

21. ผลใช้บงัคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที$ใช้บงัคับ 

ข้อกําหนดสิทธินี Nจะมีผลใช้บงัคบัเริBมในวนัออกหุ้นกู้ แปลงสภาพไปจนถึงวนัทีBมีการชําระหนี Nตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไถ่
ถอน หรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อกําหนดสทิธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกําหนดสทิธินี Nจะใช้บงัคบัและ
ตีความตามกฎหมายไทย 

 

 

  



บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)   
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ข้อกาํหนดสิทธินี Oทาํขึ Oนเมื$อวันที$ 10 มถุินายน 2565 และจะผูกพนัผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทกุราย (ซึ$งรวมถงึผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) 

 

        ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

       บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

          โดย 
 

 

                          

                                                                            [•]  

           กรรมการผู้ มีอํานาจ 
 

 

                          

                                                                                            [•]  

           กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 



 

 เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ – หนา้ 1 

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000125 / Company Registration No. 0107560000125 จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 / Registered on 23 March 2017 

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน” 

“CONVERTIBLE DEBENTURES OF LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2022 DUE 2024 WITH THE ISSUER’S RIGHTS OF EARLY REDEMPTION” 

 
วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 กรกฎาคม 2565 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 เมษายน 2567 อาย ุ   1 ปี 9 เดือน  มลูค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาท/หน่วย จ านวนที่ออก 255,000 หน่วย มลูค่าเงินตน้รวม               255,000,000 บาท 
Issue Date 5 July 2022 Maturity Date  5 April 2024 Term   1 year 9 months Face Value 1,000 Baht/Unit Issued Amount      255,000 Units Total Principal Amount   255,000,000 Baht 

อตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 5.75 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 
Fixed Interest Rate of 5.75% per annum throughout the term of the Debentures 

ช าระปีละ 4 ครัง้ / 
Payable quarterly 

  

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") จะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัที่ 5 เมษายน 2567 เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ /  
LEO Global Logistics Public Company Limited (the "Issuer") will redeem all of the Convertible Debentures on the Maturity Date, which is 5 April 2024, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and 
Conditions. 

ชื่อผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ / Name of Debentureholder [•]  

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

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

หุน้กูแ้ปลงสภาพนีอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ฉบบัลงวนัที่ [•] 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 

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders’ Representative 
and the issuer’s right of early redemption 

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



 

 เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ – หนา้ 2 

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 และผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน / These Convertible Debentures are unsubordinated, unsecured and callable convertible debentures with a debenture holders’ 

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

2. การช าระดอกเบีย้ / Interest Payment 
หุน้กูแ้ปลงสภาพมีก าหนดช าระดอกเบีย้ปีละ 4 (ส่ี) ครัง้ ทกุวนัที่ 5 ตลุาคม วนัที่ 5 มกราคม วนัที่ 5 เมษายน และวนัที่ 5 กรกฎาคม ของทกุปีตลอดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“วันครบก าหนดช าระดอกเบีย้”) โดยวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้แรกคือวันท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2565 และวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ครัง้สุดทา้ยคือวนัครบก าหนดไถ่
ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยหากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ไม่ตรงกับวนัท าการ จะเล่ือนวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบีย้ส าหรบัการเล่ือนวนัช าระเงินดังกล่าว เวน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสุดทา้ย / Interest on the Debentures shall be payable quarterly on  5 October, 5 January, 5 April and 5 July of each  
year throughout the term of the Convertible Debentures (“Interest Payment Date”) and the first Interest Payment Date shall be 5 October 2022 and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date.  If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business 
Day and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment. 

3. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures 
3. 1 เวน้แต่จะไดม้ีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ซือ้คืน หรือยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ 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 าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้แปลงสภาพ 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 าระคืนเงินตน้ภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ  านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัใด ๆ ก็ไดต้ัง้แต่ครบก าหนด 6  (หก) เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 5 มกราคม 2566 เป็นตน้ไปตามรายละเอียด
และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้หนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบีย้ที่คา้งช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนหุน้กู ้แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กู ้แปลงสภาพแต่ละราย / 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 5 January 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 นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละงวด วนัประชุมผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอื่นใดเพื่อก าหนดสิทธิของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพในการไดร้บัสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อ
วตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดแ้จง้แก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) (ยกเวน้ กรณีการปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวนัท่ีผูอ้อกหุ้น
กูแ้ปลงสภาพไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบวนั) วนั ก่อนและจนถึงวนัดังกล่าว) ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันท าการ ก็ใหเ้ล่ือนไปเป็นวันท าการ
ถดัไป / 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 
ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 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. 
 
 



 

 เอกสารแนบทา้ย 1 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ – หนา้ 3 

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) 
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เอกสารแนบท้าย 2 

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึEงประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือจะต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตามทีEกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีทีEสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) 
ถึงผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (ซึEงมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชมุ) และผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัทีEสง่หนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) ก่อนวนันดัประชมุ หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องระบ ุ
วนั เวลา สถานทีEสําหรับการประชมุ วาระการประชมุ และผู้ ทีEขอให้เรียกประชมุ ทัง̀นี ̀นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทุกรายตามรายชืEอและทีEอยู่ซึEงปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพ  ณ เวลา 12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทีEเกีEยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสีE) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ) 

2. ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้ มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะครัง̀จะประกอบด้วยบคุคลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ̀

(ก) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแตง่ตัง̀ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอืEนหรือบคุคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบทีEนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกําหนดซึEง
ขอรับได้ ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ค) ทีEป รึกษาทางการเ งิน ทีEป รึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึEง มีส่วนเกีEยวข้องกับเ รืE องทีE ทีEประชุมจะพิจารณา 
ซึEงได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพให้เข้าร่วมประชุมเพืEอทําการ
ชีแ̀จงและแสดงความเหน็ตอ่ทีEประชมุ 

(ง) บคุคลใด ๆ ทีEประธานในทีEประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพืEอพิจารณาและลงมติในเรืEองตา่ง ๆ นอกจากทีEกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตัง̀แต ่2 (สอง) รายขึน̀ไป ซึEงถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยีEสิบห้า) ของ
หุ้นกู้แปลงสภาพทีEยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง̀หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีทีEการประชมุผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นการประชุมครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมาจากการประชุมครัง̀ก่อนซึEงไม่สามารถประชุมได้เนืEองจากไม่ครบองค์
ประชมุตามข้อ 3.1 นี ̀องค์ประชมุสําหรับการประชมุครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมานีจ̀ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตัง̀แต่ 2 
(สอง) รายขึน̀ไปไมว่า่จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกนัเทา่ใดก็ตามเข้าร่วมประชมุ 

3.2 การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพืEอพิจารณาและลงมติในเรืEองต่าง ๆ ตามทีEกําหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพตัง̀แต ่2 (สอง) รายขึน̀ไปซึEงถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทีEยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง̀หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีทีEการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
เป็นการประชมุครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมาจากการประชมุครัง̀ก่อนซึEงไม่สามารถประชมุได้เนืEองจากไม่ครบองค์ประชมุตามข้อ 3.2 นี ̀
องค์ประชมุสําหรับการประชมุครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมานีจ̀ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตัง̀แต่ 2 (สอง) รายขึน̀ไปซึEงถือ
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หุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยีEสิบ) ของหุ้นกู้ แปลงสภาพทีEยงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ
ทัง̀หมดเข้าร่วมประชมุ 

3.3 การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเพืEอพิจารณาและลงมติในเรืEองต่าง ๆ ตามทีEกําหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพตัง̀แต่ 2 (สอง) รายขึน̀ไปซึEงถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ แปลง
สภาพทีEยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง̀หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีทีEการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพเป็นการประชมุครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมาจากการประชมุครัง̀ก่อนซึEงไม่สามารถประชมุได้เนืEองจากไม่ครบองค์ประชมุตามข้อ 
3.3 นี ̀องค์ประชมุสําหรับการประชมุครัง̀ใหม่ทีEเลืEอนมานีจ̀ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพตัง̀แต่ 2 (สอง) รายขึน̀
ไป ซึEงถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยีEสบิ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพทีEยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือแปลง
สภาพทัง̀หมดเข้าร่วมประชมุ 

4. ประธานในทีNประชุม 

(ก) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ทีEได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นประธานในทีEประชมุ 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ เรียกประชมุ หรือกรณีทีEผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
ผู้ เรียกประชมุแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ทีEได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่
หรือไม่สามารถเป็นประธานในทีEประชมุได้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือบคุคลทีEได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพจะทําหน้าทีEเป็นประธานในทีEประชมุ หรือในกรณีทีEผู้ ทีEจะทําหน้าทีEเป็นประธานไม่มาประชมุเมืEอ
ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีEสิบห้า) นาที ให้ทีEประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรายหนึEงเป็นประธานในทีE
ประชมุ 

5. การเลืNอนประชุม 

5.1 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ว่าครัง̀ใด หากปรากฏว่าเมืEอล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีEสิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในทีEประชมุจะต้องสัEงเลกิประชมุ โดย  

(ก) ในกรณีทีEผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในทีEประชมุเลืEอนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไปประชมุในวนั เวลา และสถานทีEซึEงประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหมจ่ะต้องอยู่
ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กิน 14 (สบิสีE) วนั นบัจากวนันดัประชมุเดมิ ทัง̀นี ̀เว้นแต ่ผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงกนัให้ไม่มีการเรียกประชมุใหม่ นอกจากนี ̀เรืEองทีEพิจารณาและ
ลงมตใินทีEประชมุครัง̀ใหมจ่ะต้องเป็นเรืEองเดมิทีEอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง̀ก่อนเทา่นัน̀  

(ข)  ในกรณีทีEผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามทีEกําหนดไว้ใน (ก) 
ข้างต้น 

(ค) ในกรณีทีEการประชมุซึEงไมค่รบองค์ประชมุนีเ̀ป็นการประชมุทีEได้เรียกประชมุเนืEองจากการประชมุในครัง̀ก่อนไมค่รบ
องค์ประชมุ จะไมมี่การเรียกประชมุใหมต่ามทีEกําหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสําหรับการประชมุครัง̀ใหมที่Eจะจดัขึน̀เนืEองจากการประชมุครัง̀
ก่อนไม่ครบองค์ประชมุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายชืEอและทีE
อยู่ซึEงได้เคยจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ในครัง̀ทีEไม่ครบองค์ประชมุนัน̀ทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนันดัประชมุครัง̀ใหม ่(ไมน่บัวนัทีEสง่หนงัสือเชิญประชมุและวนันดัประชมุ) โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
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หุ้นกู้ แปลงสภาพ จะต้องระบุวนั เวลา สถานทีEสําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมทีEต้องการสําหรับการ
ประชมุครัง̀ใหม ่

6. มตขิองทีNประชุม 

6.1 การลงมติในเรืEองต่าง ๆ ของทีEประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตดัสินโดยการชมืูอหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีทีEประธานในทีE
ประชมุกําหนด ซึEงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือผู้ รับมอบฉนัทะ) แตล่ะรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีEผู้ ถือ
หุ้นกู้ แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ แปลงสภาพหนึEงหน่วยมีหนึEงเสียง ในกรณีทีEคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีE
ประชมุมีคะแนนเสียงชีข̀าด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชมืูอหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีทีEประธานในทีEประชมุกําหนด) 
เพิEมจากคะแนนเสียงทีEประธานในทีEประชมุอาจมีในฐานะทีEตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ยกเว้นในกรณีทีE
ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ทีEได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพเป็นประธานในทีEประชมุ ประธานในทีEประชมุจะไมมี่คะแนนเสยีงชีข̀าด 

6.2 มติของทีEประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเรืEองตา่ง ๆ นอกจากทีEกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แตไ่ม่จํากดัเฉพาะ การ
กําหนดวนัใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเพิEมเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้า
สบิ) ของจํานวนเสยีงทัง̀หมดของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึEงเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

6.3 มติของทีEประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพในเรืE องต่าง ๆ ต่อไปนีจ̀ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 66 (หกสบิหก) ของจํานวนเสียงทัง̀หมดของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึEงเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลีEยนแปลงข้อกําหนดสทิธิซึEงไมเ่กีEยวข้องกบัเรืEองตา่ง ๆ ทีEกําหนดไว้ในข้อ 6.4 

(ข) การเปลีEยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแตง่ตัง̀บคุคลใดเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม ่

6.4 มติทีEประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเรืEองต่าง ๆ ต่อไปนี ̀จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ด
สบิห้า) ของจํานวนเสยีงทัง̀หมดของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึEงเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชําระหนีต̀ามหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพอืEน หรือทรัพย์สินอืEนของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือบคุคลใด ๆ 

(ข) การแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือวนัครบกําหนดชําระเงินไม่ว่าจํานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้ แปลง
สภาพ  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลีEยนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบีย̀ และ/หรือ เงินจํานวนอืEนใดทีEค้างชําระหรือทีEจะต้อง
ชําระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ง) การเปลีEยนแปลงสกลุเงินตราของเงินไมว่า่จํานวนใด ๆ ทีEจะต้องชําระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(จ) การแก้ไขเปลีEยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสว่นทีEเกีEยวกบัองค์ประชมุ (ข้อ 3.) และมติ
ของทีEประชมุ (ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลีEยนแปลงข้อกําหนดสทิธิเพืEอให้สามารถดําเนินการในเรืEองใดเรืEองหนึEงตามข้อ (ก) ถงึ (จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรืEองใด จะไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืEองนัน̀ ๆ  
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7. รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะต้องจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพให้ประธานในทีEประชุมครัง̀นัน̀ลงนาม
รับรองภายใน 14 (สบิสีE) วนั นบัจากวนัประชมุและเก็บรักษาต้นฉบบัไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบบัมติของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทีEลง
มติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทัง̀จดัให้มีสําเนาเพืEอให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตรวจสอบได้ ณ สาํนกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัและเวลาทําการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงความจาํนงใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั@งแรก สาํหรับ 

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) ครั@งทีH 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

ซึHงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

กรุณาสง่แบบแสดงความจํานงฯ นี 5 ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ในระหวา่งวนัทีF 28 กนัยายน 2566 ถงึวนัทีF 4 ตลุาคม 2566 (เฉพาะวนัทําการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น.) 

วนัทีF____________________________________ 

 ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________________________________________ 

อยูที่F________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้ ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั 5งทีF 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึFงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีFของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน_________________________หน่วย มลูคา่ ____________ บาทตอ่หน่วย โดย
มีมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพทีFถือรวมจํานวน_________________________ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขทีF_________________________/ ตามทีFฝากไว้
กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บญัชี     ] มีความประสงค์และขอแสดงความจํานงใช้สิทธิ

แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทีFข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพทีFมีผลบงัคบั ณ วนั
สดุท้ายของระยะเวลาแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั 5งนี 5 ตามวิธีการคํานวณและข้อกําหนดและเงืFอนไขทีFกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้า
ขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพ ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพ (วนัทีF 5 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถัดไปในกรณีทีFวนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ) ดงันี 5 

(เลอืกข้อใดข้อหนึFง): 

£     ทั 5งหมดเตม็ตามจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีFข้าพเจ้าถือ £  บางสว่นในจํานวน_____________________หนว่ย 

ในการนี 5 ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดําเนินการลงทะเบียนชืFอของข้าพเจ้าในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลอืกข้อใดข้อหนึFง) 

£     จดัทําใบหุ้นสามญัทีFออกใหม่เนืFองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชืFอข้าพเจ้า เพืFอส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทาง
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามทีFอยูที่Fได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สบิสีF) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

£     ดําเนินการให้บริษัท___________________________ สมาชิกผู้ฝากเลขทีF_____________________________นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท 
ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลัก ท รั พ ย์  (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จํ า กั ด  เ พืF อ เ ข้ า บัญ ชี ซื 5อ ข า ย ห ลัก ท รั พ ย์ ชืF อ ______________________________
เลขทีF_________________________ ซึFงข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนั 5น ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ทั 5งนี 5 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบการแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพดงัตอ่ไปนี 5มาพร้อมด้วยแล้ว 

• ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนทีFประสงค์ใช้สทิธิแปลงสภาพ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีFมีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

• เอกสารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันี 5 

o กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย: สาํเนาบตัรประชาชนทีFยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
o กรณีบคุคลธรรมดาตา่งด้าว: สาํเนาหนงัสอืเดนิทางทีFยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทซึFงออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจทีFมีชืFอปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนั 5น และ (2) สําเนาบตัรประชาชน (กรณีกรรมการสญัชาติไทย) หรือ
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการตา่งด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั 5งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอํานาจของผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอแทนนิติ

บคุคลพร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอแทนนิติบคุคลดงักลา่ว และ (t) สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอ
แทนนิตบิคุคลดงักลา่วพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทั 5งนี 5 เอกสารตาม (u) และ (t) นี 5ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย 

จงึเรียนมาเพืFอโปรดดําเนินการ 

 

ลงชืFอ_______________________________ 

            (_______________________________) 

              ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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แบบแสดงความจาํนงใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั@งสุดท้าย สาํหรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) ครั@งทีI 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

ซึIงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

กรุณาสง่แบบแสดงความจํานงฯ นี 5 ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ในระหวา่งวนัทีF 5 มีนาคม 2567 ถงึวนัทีF 20 มีนาคม 2567 (เฉพาะวนัทําการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น.) 

 
วนัทีF_____________________________________ 

 ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________________________________________ 

อยูที่F________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ครั 5งทีF 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึFงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีFของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน_________________________ หน่วย มลูคา่ ____________ บาทตอ่หน่วย โดย
มีมูลค่าหุ้ นกู้ แปลงสภาพทีFถือรวมจํานวน_________________________ บาท [ตามใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพเลขทีF_________________________ 
_________________________/ ตามทีFฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บญัชี     ] มี

ความประสงค์และขอแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั 5งหมดเต็มตามจํานวนหุ้นกู้แปลง
สภาพทีFข้าพเจ้าถือเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอตัราแปลงสภาพทีFมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดง
ความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพ ทั 5งนี 5 ตามวิธีการคํานวณและข้อกําหนดและเงืFอนไขทีFกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ  

 

ในการนี 5 ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดําเนินการลงทะเบียนชืFอของข้าพเจ้าในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลอืกข้อใดข้อหนึFง) 

 

£     จดัทําใบหุ้นสามญัทีFออกใหม่เนืFองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชืFอข้าพเจ้า เพืFอส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทาง
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามทีFอยูที่Fได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สบิสีF) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

£     ดําเนินการให้บริษัท___________________________ สมาชิกผู้ฝากเลขทีF_____________________________นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท 
ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลัก ท รั พ ย์  (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จํ า กั ด  เ พืF อ เ ข้ า บัญ ชี ซื 5อ ข า ย ห ลัก ท รั พ ย์ ชืF อ ______________________________
เลขทีF_________________________ ซึFงข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนั 5น ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ทั 5งนี 5 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบการแสดงความจํานงใช้สทิธิแปลงสภาพดงัตอ่ไปนี 5มาพร้อมด้วยแล้ว 

• ใบหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีFมีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 

• เอกสารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันี 5 

o กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย: สาํเนาบตัรประชาชนทีFยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
o กรณีบคุคลธรรมดาตา่งด้าว: สาํเนาหนงัสอืเดนิทางทีFยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
o กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทซึFงออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจทีFมีชืFอปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนั 5น และ (2) สําเนาบตัรประชาชน (กรณีกรรมการสญัชาติไทย) หรือ
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการตา่งด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

o กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั 5งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอํานาจของผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอแทนนิติ

บคุคลพร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอแทนนิติบคุคลดงักลา่ว และ (s) สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงลายมือชืFอ
แทนนิตบิคุคลดงักลา่วพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทั 5งนี 5 เอกสารตาม (t) และ (s) นี 5ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย 

จงึเรียนมาเพืFอโปรดดําเนินการ 

 
ลงชืFอ_______________________________ 

            (_______________________________) 
              ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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