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แบบแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ของบริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจาํกัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

 
วนัท่ี   

 ข้าพเจ้า   
อยู่ท่ี   
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ซึง่ออกโดย บริษัท ดราโก้  

พีซีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ  
(“ข้อกาํหนดสิทธิ”) เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน   หน่วย มลูค่าหน้า

ตั๋ว 100 บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีถือรวมจํานวน ________________________________ บาท ตามใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 
เลขท่ี _____________________________________________ มีความประสงค์และขอแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีข้าพเจ้าถืออยู่
เป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและเงินสดจากการแปลงสภาพ จํานวน 3.33 (สามจดุสามสาม) บาท ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง): 
 

 ทัง้หมดเตม็ตามจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีข้าพเจ้าถือ   บางสว่นในจํานวน   หน่วย  
 

ในราคาแปลงสภาพเท่ากบั (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 5.40 (ห้าจดุส่ีศนูย์) บาทตอ่หนึง่หุ้นสามญั ซึง่เป็นราคาของหุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
   บาทตอ่หนึง่หุ้นสามญั ซึง่เป็นราคาแปลงสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (ถ้ามีการปรับสทิธิ) 
 
ในการนี ้ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดําเนินการลงทะเบียนช่ือของข้าพเจ้าในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 จดัทําใบหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในช่ือข้าพเจ้า เพ่ือส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ด้านบน) 

ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแตว่นัใช้สิทธิแปลงสภาพ 
 ดําเนินการให้บริษัท    สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี   นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ช่ือ     
เลขท่ี   ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะดําเนินการนําหุ้นเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือข้าพเจ้า - สมาชิกเลขท่ี 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแตว่นัใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือข้าพเจ้า - สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 (เจ็ด) 
วนั นบัแตว่นัใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 
และให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินสดจากการแปลงสภาพ จํานวน 3.33 (สามจดุสามสาม) บาท ตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพ แก่ข้าพเจ้า โดย (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
  ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้าและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ด้านบน) 
  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร   สาขา    
 บญัชีออมทรัพย์ / กระแสรายวนั เลขท่ี   
  ดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และจดัสง่ทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ด้านบน) 
 ในสกลุเงิน    ดอลลา่ร์สหรัฐ    ยโูร    เยนญ่ีปุ่ น    อ่ืนๆ โปรดระบ ุ  
 (ในกรณีท่ีธนาคารผู้ออกดร๊าฟไมส่ามารถออกดร๊าฟในสกลุเงินท่ีระบไุว้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกดร๊าฟธนาคารในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐแทน) 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 
 

ลงช่ือ  
        ( ) 

        ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
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	6.5.2. ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 6.2.
	6.5.3. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ สามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dracopcb.com
	6.5.4. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
	(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ มากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
	(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ น้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ



	7. วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
	7.1. การชำระเงินต้น
	7.2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)
	7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
	ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้ครบถ้วน ลงนาม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับใบจองซื้อ หรือนำส่งโดยตรงที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	7.4. สำนักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

	8. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ
	8.1. วันกำหนดการแปลงสภาพ
	8.2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพ
	8.3. สถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ
	8.4. วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ
	8.4.1. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ หมายเลข 3 ที่แนบมานี้ หรือ ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3. ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพแต่ละครั้ง (หรือ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง)
	(5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 2 ข้อ 8.4.1. (4) ตามแต่กรณี
	(6) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับชำระเงินสด 3.33 บาทต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 7.3. (เกี่ยวกับระบบ e-Dividend ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

	8.4.2. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ หมายเลข 4 ที่แนบมานี้ หรือ ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ได้ที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3. ในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 - 30 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย) เฉพาะวันทำการ
	(4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 2 ข้อ 8.4.1. (4) ตามแต่กรณี
	(5) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับชำระเงินสด 3.33 บาทต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 7.3. (เกี่ยวกับระบบ e-Dividend ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
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