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หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 6,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 100 บาท รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 600,000,000 บาท 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ตามสดัส่วนการถือหุ้น  

ในอตัราสว่นการจดัสรร 35.971667 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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ส่วนท่ี 1: 

ข้อมูลบริษัท 

 
1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ  

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DRACO”) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Draco PCB Public Company Limited 

ช่ือยอ่ : DRACO 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000561 

กลุม่อตุสาหกรรม : เทคโนโลยี 

หมวดอตุสาหกรรม : ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ท่ีตัง้สานกังานใหญ่ : 152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง

ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 

โทรศพัท์ : 0-2501-1241-6 

โทรสาร : 0-2501-1248, 0-2963-9308 

Home Page : www.dracopcb.com 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2532 เร่ิมดาํเนินการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided PCB 

และ Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole มีสาํนกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบาง

กะดี ถนนตวิานนท์ ตาํบลบางกะดี อําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี โดยเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2536 ได้จดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเร่ิมซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2537 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผน่พิมพ์วงจรอิเลค็ทรอนิกส์ (Printed Circuit 

Board หรือ PCB) ซึง่เป็นวงจรไฟฟ้ายอ่สว่นอยูบ่นแผน่ฉนวนเคลอืบทองแดง (Copper Clad Laminate) ขนาดเลก็ ทํา

หน้าท่ีเป็นฐานสาํหรับยดึชิน้สว่นอิเลค็ทรอนิกส์ตา่งๆ เข้าด้วยกนั เพ่ือเช่ือมโยงวงจรไฟฟ้าระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ และ

เป็นสว่นประกอบขัน้พืน้ฐานท่ีสาํคญัในผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสนิค้าอิเลค็ทรอนิกส์ตา่งๆ เคร่ืองเสยีงติดรถยนต์ 

มอเตอร์ เคร่ืองมือสือ่สารโทรคมนาคมเกือบทกุชนิด และแผงหน้าปัดควบคมุของรถยนต์ รวมทัง้อปุกรณ์ด้านความ

ปลอดภยัตา่งๆ 

 

2.1. ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ  

แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ผลติ แบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ Single-sided PCB และ Double-sided PCB ทัง้

ชนิด Silver Through Hole, Non Plate Through Hole, Copper Paste Through Hole และ Plate Through Hole ซึง่แผน่

พิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ 5 ประเภทมีลกัษณะแตกตา่งกนั ดงันี ้
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(1) Single-sided PCB: เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีแผน่ทองแดงเคลอืบเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการผลติท่ีไมซ่บัซ้อนนํามาใช้

เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์ทัว่ๆ ไป เช่น Sub board ในโทรทศัน์จอคอมพิวเตอร์ รีโมท

คอนโทรล และ Inverter เป็นต้น 

(2) Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole: เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้านและมีตวันํา

กระแสไฟฟ้าคือเงิน (Silver paste) นํามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์บางประเภท เช่น โทรทศัน์ LCD LED 

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ DVD แผงหน้าปัดรถยนต์เคร่ืองเสยีงติดรถยนต์ตู้ชมุสายโทรศพัท์ขนาดเลก็ Power supply ท่ีใช้

กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ และเคร่ืองมือสื่อสาร (โทรศพัท์บ้านแบบไร้สาย) ซึ่งจําเป็นจะต้องมีเนือ้ท่ีจํากดัและต้องการ

ความเท่ียงตรงสงู  

(3) Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole: เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้านแต่ไม่มีตวันํา

กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะนํามาใช้กับชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์บางประเภท เช่น มอเตอร์สําหรับ

เคร่ืองปรับอากาศ และ มอเตอร์สาํหรับตู้ เย็น เป็นต้น 

(4) Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole: เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้านและมีตวันํา

กระแสไฟฟ้าคือทองแดง (Copper paste) นํามาใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์บางประเภท มีลกัษณะ

ใกล้เคียงกบั Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole เหมาะสาํหรับการผลติเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ ซึ่ง

ให้คณุภาพของเสยีงดีกวา่ และมีราคายอ่มเยากวา่ 

(5) Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole: เป็นแผน่พิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน และมีตวันํากระแสไฟฟ้า

คือทองแดง โดยวิธีการ plate ด้วยกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ซึง่นํามาใช้กบัชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทร

นิคส์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนของลายวงจร และมีอุปกรณ์ชิน้ส่วนประกอบท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น ระบบนําทาง

รถยนต์ และ แผงควบคมุระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เป็นต้น 
 

3. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

3.1. โครงสร้างรายได้จากการขาย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามผลติภณัฑ์ ได้ดงันี ้

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 3 เดือนปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการผลิต PCB         

มลูคา่การจําหน่ายในประเทศ         

Single-sided PCB 22.56 1.72 4.99 1.30 28.35 3.54 9.40 4.06 

Double-sided PCB 43.06 3.28 5.16 1.35 19.35 2.42 6.91 2.99 

รวม 65.62 5.00 10.15 2.65 47.70 5.95 16.31 7.04 

มลูคา่การจําหน่ายตา่งประเทศ**         

Single-sided PCB 744.04 56.65 90.84 23.70 358.82 44.79 114.70 46.53 

Double-sided PCB 361.87 27.55 45.29 11.82 175.74 21.94 62.49 26.99 

รวม 1,105.94 84.20 136.13 35.52 534.56 66.73 177.19 76.52 

มลูคา่การจําหน่ายในและตา่งประเทศ         

Single-sided PCB 766.63 58.37 95.83 25.01 387.17 48.33 124.10 53.59 

Double-sided PCB 404.93 30.83 50.45 13.16 195.09 24.35 69.40 29.97 

รวมรายได้จากการผลิต PCB 1,171.56 89.20 146.28 35.17 582.26 72.68 193.50 83.56 

2. รายได้จากการซือ้มาขายไป 141.92 10.80 236.95 61.83 218.87 27.32 38.07 16.44 

รายได้รวม* 1,313.48 100.00 383.23 100.00 801.13 100.00 231.57 100.00 
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หมายเหต:ุ  

* ไมร่วมรายได้จากการขายแมพิ่มพ์ (Mold) และการทําตวัอยา่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ในปี 2554 - 2556 และ 3 เดือนปี 2557 จํานวน 

55.33 ล้านบาท 23.71 ล้านบาท 47.18 ล้านบาท และ 8.65 ล้านบาท ตามลาํดบั  

** การจําหน่ายตา่งประเทศ มีลกัษณะเป็นการสง่ออกทัง้ทางตรง (Direct Export) และทางอ้อม (Indirect Export) ซึง่เป็นการจําหน่ายให้แก่

บริษัทข้ามชาติภายในประเทศที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุที่ตัง้โรงงานอยูใ่นประเทศไทย 

 

3.2. สรุปรายการสาํคญัในงบการเงิน และการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

3.2.1. งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 2554 2555 2556 31 มี.ค.57 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมนุเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 303.06 127.32 108.78 122.11 

เงินลงทนุชัว่คราว 121.94 50.86 80.92 80.92 

ลกูหนีก้ารค้า 141.90 97.99 186.91 212.29 

เงินชดเชยคา่สินไหมที่คาดวา่จะได้รับ 295.43 372.41 - - 

ลกูหนีอ่ื้น 4.49 43.46 68.89 67.67 

สินค้าคงเหลือ 54.38 111.58 191.53 257.40 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 921.20 803.61 637.02 740.39 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํา้ประกนั 2.00 2.00 72.00 72.00 

เงินลงทนุระยะยาวในตราสารทนุ 0.59 - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 275.14 573.76 702.16 693.46 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.68 7.57 6.40 7.04 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.11 0.11 0.13 0.13 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 280.51 583.44 780.69 772.62 

รวมสินทรัพย์ 1,201.71 1,387.05 1,417.70 1,513.02 

หนีสิ้น     

หนีส้ินหมนุเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 54.74 31.32 89.74 81.37 

เจ้าหนีก้ารค้า 190.80 109.89 109.45 187.64 

เจ้าหนีอ่ื้น 25.33 70.87 33.70 56.25 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 2.13 - 2.93 3.79 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 273.01 212.08 235.82 329.05 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.66 11.50 16.60 17.80 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 4.66 11.50 16.60 17.80 

รวมหนีสิ้น 277.67 223.58 252.42 346.85 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน 300.00 240.00 240.00 240.00 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 160.00 215.83 215.83 215.83 
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หน่วย: ล้านบาท 2554 2555 2556 31 มี.ค.57 

หุ้นทนุซือ้คืน (2.50) - - - 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 181.00 405.72 405.72 405.72 

กําไรที่ยงัไมเ่กินขึน้จริงของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 0.54 - - - 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม     

สํารองตามกฎหมาย 30.00 30.00 30.00 30.00 

สํารองสําหรับหุ้นทนุซือ้คืน 2.50 - - - 

ยงัไมจ่ดัสรร 552.49 511.92 513.73 514.61 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 924.04 1,163.47 1,165.29 1,166.16 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,201.71 1,387.05 1,417.70 1,513.02 

 

3.2.2. งบกําไรขาดทนุ 

หน่วย : ล้านบาท 2554 2555 2556 
งวด 3เดือน 

ปี 2557 

รายได้จากการขาย 1,368.81 406.94 848.03 240.23 

ต้นทนุขาย 1,262.86 400.57 801.88 227.08 

กาํไรขัน้ต้น 105.95 6.37 46.15 13.14 

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.83 6.99 3.63 0.39 

รายได้อ่ืน 53.26 15.92 32.79 9.30 

กําไรจากการชดเชยจากการประกนัภยั 0.00 169.11 74.58 - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 161.05 198.39 157.15 22.53 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 28.64 15.39 21.18 6.09 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 62.61 99.98 48.75 13.98 

คา่ใช้จา่ยในการฟืน้ฟโูรงงาน 0.00 106.98 52.98 - 

ต้นทนุทางการเงิน 2.62 2.37 3.11 1.36 

รวมคา่ใช้จา่ย 1,356.73 625.30 927.89 248.51 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 67.18 (26.33) 31.14 1.11 

คา่ใช้จา่ย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 17.46 (4.84) 7.78 0.23 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 49.72 (21.49) 23.36 0.88 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 0.06 (0.54) - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 49.78 (22.03) 23.36 0.88 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน(หนว่ย : บาท) 0.31 -0.10 0.11 0.004 

จํานวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 158.82 206.51 215.83 215.83 

 

3.2.3. งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท 2554 2555 2556 
งวด 3 เดือน 

ปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 267.57 (185.11) 262.40 22.79 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (49.73) (229.08) (316.81) 0.67 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (27.00) 238.49 35.69 (9.92) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 190.84 (175.70) (18.72) 13.54 
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3.2.4. อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั 

 
2554 2555 2556 

งวด 3 เดือน 

ปี 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.37 3.79 2.70 2.25 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ)  7.74 1.56 5.44 5.47 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 3.63 -5.28 2.75 0.37 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(ร้อยละ) 5.38 -1.85 2.00 0.08 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.14 -1.55 1.65 0.06 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.30 0.19 0.22 0.30 

 

3.3. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

3.3.1. ผลการดําเนินงาน 

ภายหลงัจากวิกฤตนํา้ทว่มใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2554 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้อาคารโรงงานของบริษัทฯ ได้รับความเสยีหายอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ต้องหยดุการผลติตัง้แตว่นัท่ี 

21 ตุลาคม 2554 และทําการฟืน้ฟูซ่อมแซม รวมทัง้จัดซือ้เคร่ืองจักรใหม่มาติดตัง้จนสามารถทําการผลิตได้ในวนัท่ี 1 

มิถุนายน 2555 ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการดําเนินการในปี 2554 เร่ือยมาจนปัจจุบนัท่ีค่อยๆ ฟืน้ตวัดีขึน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จําเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าเดิมท่ีได้สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอ่ืน 

(หรือคูแ่ขง่) ในช่วงท่ีบริษัทฯ ประสบปัญหาอทุกภยั เน่ืองจากลกูค้าจําเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบความสามารถในการผลิต

และระบบการควบคมุการผลิตของบริษัทฯ ใหม่ทัง้หมดเพราะบริษัทฯ เพ่ิงจะติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่ รวมทัง้การตรวจสอบ

คณุภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีผลิต เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วบริษัทฯ จะได้รับการอนมุตัิให้ผลิตและลกูค้าจะสง่คํา

สัง่ซือ้ให้กบับริษัทฯ 

 

รายได ้

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 406.94 ล้านบาท ลดลง 961.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.27 จาก

ปี 2554 ซึง่มีรายได้จากการขาย 1,368.81 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมดําเนินการผลติใหมใ่นเดือนมิถนุายน ลกูค้า

จําเป็นต้องตรวจสอบคณุภาพสนิค้าก่อนซึง่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 6 เดือนสาํหรับลกูค้าเดิม และใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 

1 ปีสําหรับลกูค้ารายใหม่ ดงันัน้ รายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ ในปีนีจ้ึงเป็นการซือ้มาและขายไป โดยบริษัทฯ เป็นตวัแทน

ให้กับลกูค้าเก่าเพ่ือดําเนินการจดัหาผลิตภณัฑ์ โดยการจัดหาผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพรายได้จากการซือ้มา – ขายไป เท่ากับ 

236.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.83 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ 95.03 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 66.96 เทียบกบั 87.13 

ล้านบาทหรือร้อยละ 10.80 ในปี 2554 สําหรับรายได้จากการผลิต PCB เท่ากบั 146.28 ล้านบาท ลดลง 1,025.28 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 87.51 เทียบกบั 1,171.56 ล้านบาทในปี 2554 

นอกจากนี ้ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ (แมพิ่มพ์และตวัอยา่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า) 

และรายได้อ่ืน 23.71 ล้านบาท และ 15.92 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 31.62 ล้านบาท และ 37.34 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 57.15 และร้อยละ 70.12 ตามลาํดบั สอดคล้องกบัการผลติท่ีลดลง 

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 848.03 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 441.09 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 108.39 

จากปี 2555 เน่ืองจาก ลกูค้าของบริษัทฯ กลบัมาสัง่ซือ้สนิค้าเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ภายหลงัจากท่ีมีความมัน่ใจในคณุภาพ

ของสนิค้าท่ีผลติจากสายการผลติใหมข่องบริษัทฯ รายได้จากการซือ้มา – ขายไป 218.87 ล้านบาท ลดลง 18.08 ล้านบาท
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หรือลดลงร้อยละ 7.63 เทียบกบัปี 2555 จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจซือ้มา – ขายไป ยงัสงูอยู่ถึงแม้บริษัทฯ จะเร่ิมกลบัมา

ดําเนินการผลติได้แล้ว เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีคําสัง่ซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดท่ีไมส่ามารถผลิตได้ ซึ่งบริษัทฯ จําเป็นต้อง

สง่ให้บริษัทผู้ผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ในประเทศไต้หวนัผลติให้ 

นอกจากนี ้ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ 47.18 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 23.47 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 98.99 จากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ใช้กําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้มาก และมีรายได้อ่ืน 32.79 ล้าน 

เพ่ิมขึน้ 16.87 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 105.97 จากปี 2555 

ช่วง 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 240.23 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 55.18 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

31.96 จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 เน่ืองจากยอดคําสัง่ซือ้จากลกูค้าเร่ิมกลบัมาเป็นปกติ ภายหลงัจากท่ีลกูค้ามีความ

มัน่ใจในการผลติของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 

ช่วง 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลอยได้ 6,216 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.368 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.29 จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 จากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ และมีรายได้อ่ืน 2,787 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

1,732 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 164.17 จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 

อนึ่ง ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรายได้กําไรจากเงินชดเชยค่าสินไหม เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้รับการชดเชย

ความเสียหายจากนํา้ท่วมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นํา้ท่วม 

จํานวน 169.11 ล้านบาท และ 74.58 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่บริษัทฯได้รับชําระครบถ้วนแล้วในปี 2556 

 

ตน้ทนุขาย 

ปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุขาย 400.57 ล้านบาท ลดลง 862.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.28 จากปี 2554 ซึง่

มีต้นทนุขาย 1,262.86 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.44 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ซึ่งมีต้นทนุ

ขายเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.26 ของรายได้จากการขาย เน่ืองจากบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าในเดือนมิถนุายน 

2555 ดงันัน้ โสหุ้ยการผลิตต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาในสว่นของการผลิต รวมทัง้ค่าแรงงานและ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสายการผลติทัง้หมดซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ีได้ถกูนํามาบนัทึกเป็นต้นทนุการผลิตจึงทําให้

อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายของบริษัทฯ สงูขึน้ 

ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขาย 801.88 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 401.30 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 100.18 จากปี 

2555 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94.56 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ทําให้อตัราสว่น

ต้นทนุขายตอ่ยอดขายของบริษัทฯ ตํ่าลง 

ช่วง 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขาย 227.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 45.58 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.11 

จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 จากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94.53 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก

ร้อยละ 99.70 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมทัง้ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่านายหน้า) 115.38 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 24.13 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.44 จากปี 2554 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.25 ล้านบาท

เน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถทําการผลติแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ในคร่ึงปีแรกของปี 2555 ทําให้ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต่างๆ ซึ่งได้แก่ค่าจ้าง เงินเดือนของพนกังาน ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจกัรท่ีไม่ถกูนํา้ท่วมและยงัไม่ได้ใช้ในการผลิต  

จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จึงทําให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมสงูขึน้กวา่ปี 2554 
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ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 69.93 ล้านบาท ลดลง 45.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

39.39 จากปี 2555 เน่ืองมาจากปี 2556 บริษัทฯ สามารถกลบัมาผลติได้ตามปกติ ทําให้คา่ใช้จ่ายในการผลติตา่งๆ กลบัไป

บนัทกึในสว่นของต้นทนุขายตามเดิม 

ช่วง 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.07 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.96 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.80 จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ เร่ิมกลบัมาดําเนินการผลิตอย่างเต็มท่ีซึ่งจําเป็นต้อง

ได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนลกูค้าในต่างประเทศมากขึน้กว่าปีก่อน 

เพ่ือชีแ้จงให้ทราบวา่บริษัทฯ สามารถกลบัมาผลติสนิค้าได้ดงัเช่นเดิมก่อนเกิดภาวะนํา้ทว่ม 

 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ปี 2555 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิ 21.49 ล้านบาท ลดลง 71.21 ล้านบาท จากปี 2554 ซึ่งมีผลกําไรสทุธิ 49.72 ล้าน

บาท เน่ืองจากบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมกลบัมาผลติได้ใหมใ่นเดือนมิถนุายนและมีคําสัง่ซือ้จากลกูค้าน้อย รวมทัง้มีคา่ใช้จ่ายในการ

ฟืน้ฟโูรงงานจํานวน 106.98 ล้านบาท แม้วา่จะมีกําไรจากการชดเชยการประกนัภยัจํานวน 167.11 ล้านบาทก็ตาม 

ปี 2556 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิ 23.36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 44.85 ล้านบาท จากปี 2555 จากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

เน่ืองจากลกูค้าเดิมเร่ิมกลบัมาสัง่ซือ้สนิค้าอีกครัง้หนึง่ รวมทัง้กําไรจากเงินชดเชยการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัจํานวน 74 

ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายในการฟืน้ฟโูรงงาน 52.98 ล้านบาท 

ช่วง 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิ 0.88 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.00 ล้านบาท เทียบกบั ขาดทนุสทุธิ 5.12 

ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ปริมาณยอดขายท่ีเพ่ิมสงูขึน้กว่าร้อยละ 30 

ประกอบกับการผลิตท่ีมีปริมาณสงูขึน้ซึ่งช่วยกระจายค่าใช้จ่ายคงท่ีในการผลิตต่อหน่วยลดลง และบริษัทฯ ได้ควบคมุ

ต้นทนุการผลติอยา่งเข้มงวดซึง่ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปลีย่นเป็นผลกําไร 

 

3.3.2. ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย์ 

สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 1,387.05 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 185.34 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.42 จาก

สิน้ปี 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,201.71 ล้านบาท โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 302.93 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 107.99 สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 298.62 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 108.54 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้ท่ีดินข้างเคียงเพ่ือก่อสร้างโรงงานใหมเ่พราะโรงงานผลิตเดิมมีอายกุว่า 20 ปีและจมอยู่ในนํา้

เป็นระยะเวลากวา่ 1 เดือน รวมทัง้การจดัซือ้เคร่ืองจกัรมือสองใหมเ่พ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมท่ีถกูนํา้ทว่มเสยีหายไป และมี

สนิทรัพย์หมนุเวียน 803.61 ล้านบาท ลดลง 117.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.76จาก 921.20 ล้านบาท สิน้ปี 2554 

ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 127.32 ล้านบาท ลดลง 175.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.99 จาก 

303.06 ล้านบาทเทียบกบัปี 2554 และเงินลงทนุชัว่คราว 50.86 ล้านบาท ลดลง 71.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.29 

จาก 121.94 ล้านบาทเทียบกบัสิน้ปี 2554 รวมทัง้ลกูหนีก้ารค้า 97.99 ล้านบาท ลดลง 43.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

30.94 เทียบกบั 141.90 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 

สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 1,417.70 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 30.65 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.21 จากสิน้

ปี 2555 โดยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ 197.25 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.81ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ 128.40 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซือ้ท่ีดินพร้อมและมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิม รวมทัง้ได้สัง่ซือ้

และติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่เพ่ิมขึน้ เพ่ือขยายการผลิตไปยงัผลิตภณัฑ์ใหม่ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกัน
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เพ่ิมขึน้ 70.00 ล้านบาท เพ่ือคํา้ประกันตัว๋สญัญาใช้เงินกับสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ในขณะท่ี

สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลง 166.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.73 เน่ืองจากไมม่ีรายการเงินชดเชยคา่สนิไหมท่ีคาดวา่จะ

ได้รับแล้ว และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 18.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.56 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,513.02 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 95.31 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

6.72 จากสิน้ปี 2556 โดยเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 103.37 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.23 สว่นใหญ่เน่ืองจาก

เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือ 103.37 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้า 25.38 ล้านบาท และเงินสด 13.33 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.39 และ 12.26 ตามลาํดบันอกจากนี ้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลงเลก็น้อย 8.06 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 1.03 

 

หนีสิ้น 

สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 223.58 ล้านบาท ลดลง 54.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ19.48 จากสิน้ปี 

2554 ซึง่มีหนีส้นิรวม 277.67 ล้านบาท เกือบทัง้หมดเป็นสว่นของหนีส้นิหมนุเวียน โดยเป็นการลดลงเจ้าหนีก้ารค้า 80.92 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.41 เน่ืองจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบลดลง เพราะบริษัทฯ เพ่ิงจะกลบัมาดําเนินการผลิตในเดือน

มิถนุายน 2555 และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 23.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.78 เน่ืองจากบริษัทฯ

ได้นําเงินจากการเพ่ิมทนุมาชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ของสถาบนัการเงิน ท่ีเกิดจากการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์มาทดแทน

สว่นท่ีได้รับความเสยีหายท่ีเกิดจากนํา้ทว่ม 

สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 252.42 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 28.84 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.90 จากสิน้ปี 

2555 เกือบทัง้หมดเป็นสว่นของหนีส้นิหมนุเวียน โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 58.41 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 185.48 ซึ่งประกอบด้วย Trust Receipt ท่ีเกิดจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศ เน่ืองจาก 

บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึน้และมีเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 37.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.44 เน่ืองจาก สิน้ปี 

2555 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีอ่ื้นท่ีเกิดจากการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือทดแทนเคร่ืองจักรท่ีถูกนํา้ท่วม แต่ในระหว่างปี 2556 

บริษัทฯ ได้จ่ายชําระคา่เคร่ืองจกัรเหลา่นีห้มดแล้ว จึงทําให้สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 346.85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 94.43 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.41 

จากสิน้ปี 2556 สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 75.19 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 71.43 เน่ืองจากบริษัทฯ

สัง่ซือ้วตัถดุิบมากขึน้เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ และเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 22.55 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 66.90 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,163.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 239.43 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.91 

จาก สิน้ปี 2554 ซึง่มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 924.04 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 160.00 ล้าน

บาทเป็น 215.83 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพ่ิมขึน้จาก 181.00 ล้านบาทเป็น 405.72 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมีการ

จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม จํานวน 21.60 ล้านบาท และมีขาดทนุสทุธิ จํานวน 21.49 ล้านบาท 

สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,165.29 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.82 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.16 จาก

สิน้ปี 2555 จากผลกําไรสทุธิ โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2555 จํานวน 21.60 ล้านบาท  

วนัท่ี 31มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,166.16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.88 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

0.08 จากสิน้ปี 2556 จากผลกําไรสทุธิ โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 จํานวน 21.00 ล้าน

บาท 
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3.3.3. สภาพคลอ่ง 

ปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 175.70 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของกระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมดําเนินงานและกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 185.11 ล้านบาท และ 229.08 ล้านบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 238.49 ล้านบาท 

ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 18.72 ล้านบาท เน่ืองจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

316.81 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน และ กิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมขึน้ 262.40 ล้านบาท และ 35.69 

ล้านบาท ตามลาํดบั 

งวด 3 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 13.54 ล้านบาท โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน และ กิจกรรมการลงทนุ 22.79 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาทตามลําดบั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดลดลงจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9.92 ล้านบาท 
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ส่วนท่ี 2 

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 
1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้

การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 107,411,112 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท รวมการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

107,411,112 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการแปลงสภาพแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพจํานวนไม่เกิน 

107,411,112 หุ้น โดยจํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้รองรับการแปลงสภาพแปลงสภาพนี ้มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพมาใช้ลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตแผ่น

พิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์และกิจการของบริษัท ตลอดจน

ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีไม่ต้องคืนเงินต้นถึง 600 ล้านบาท หากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแปลงสภาพแปลง

สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั โดย ณ ปัจจุบนั Chin-Poon Industrial Company Limited (“Chin-Poon”) ผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ มีแผนท่ีจะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะถือทัง้จํานวน ดงันัน้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงสง่ผลให้

บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงยิ่งขึน้ สามารถบริหารเงินสดเพ่ือนําไปลงทนุในสายการผลิตใหม่ ทํา

ให้สง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 

2. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบช่ืุอผู้ถือ มีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหมข่อง

บริษัทฯ ไมม่ีประกนั ไมด้่อยสทิธิ และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มลูคา่เสนอขาย : ไมเ่กิน 600,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 6,000,000 หนว่ย 

ราคาหน้าตัว๋ (Face Value) : 100 บาทตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือเรียกวา่ “มลูคา่ท่ีตราไว้”) 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายทัง้จํานวนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ1/ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (“Right 

Offering”) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิและเกินสิทธิได้

โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีจองซือ้ตามสิทธิก่อนจน

ครบถ้วน ถ้ามีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิตาม

สดัสว่นการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกิน

สทิธิ (ในกรณีท่ีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสิทธิน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลง

สภาพท่ีเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิและนําไปจัดสรรเกินสิทธิ) หรือจนกว่าจะไม่

เหลอืหุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร (ในกรณีท่ีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสิทธิ

มากกว่าจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิและนําไปจัดสรร

เกินสทิธิ) 
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Chin-Poon ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นกู้แปลง

สภาพในสดัสว่นตามสทิธิและเกินสิทธิเพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอในการขยาย

กําลงัการผลติดงักลา่ว 

สดัสว่นการจดัสรรให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

: 35.971667 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (เศษของ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตดัทิง้) 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดท่ีถือหุ้นตํ่ากว่า 36 หุ้น จะไม่สามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลง

สภาพได้ 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุ

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

: ณ วนัหมดอายุหุ้ นกู้ แปลงสภาพ (ถ้าไม่แปลงสภาพไปแล้วก่อนหน้านี)้ ผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพแตล่ะรายจะมีทางเลอืก 2 ทาง ได้แก่: 

ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จํานวน 

ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะได้รับเงินสด จํานวน 100 บาทต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง

เทา่กบัราคาหน้าตัว๋ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพ 

ต่อ 1 หุน้กู้แปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ เท่ากบั 100 บาท) 

96.67 บาท จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็น 17.901852 หุ้น และ 

3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่

สามารถแบง่หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยูเ่พ่ือเลอืกทางเลอืก ก) และ ข) ได้ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ทัง้หมด) 

: 1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเลอืกท่ีจะไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จํานวน 

600,000,000 บาท 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทกุรายเลอืกท่ีจะไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพ 

580,020,000 บาท จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ และ19,980,000 บาท จะไถ่

ถอนเป็นเงินสด 

ณ ปัจจบุนั Chin-Poon ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีแผนท่ีจะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง

สภาพท่ีจะถือทัง้จํานวน 

หุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการ

แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

: ไมเ่กิน 107,411,112 หุ้น 

(คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 49.77 ของทนุท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั) 

อายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (วนัท่ี 20 สงิหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2562) 

อตัราดอกเบีย้ : ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี 

การชําระดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี (ในกรณีท่ีตรงกับ

วนัหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทําการถัดไป2/) เร่ิมชําระดอกเบีย้ในวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2557;  

และวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอาย ุ(ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบั

วนัหยดุราชการ จะเลื่อนไปเป็นวนัทําการถดัไป2/ โดยจะคิดดอกเบีย้เพ่ิมให้ในวนัท่ี

เลือ่นออกไป) 
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ข้อจํากดัในการโอน 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

: ไมม่ี 

ราคาแปลงสภาพ : 5.40 บาทตอ่หุ้น 

อตัราสว่นการแปลงสภาพ : ในแต่ละวนัแปลงสภาพ และในวนัหมดอายุหุ้นกู้  หุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแปลง

สภาพได้ ดงันี ้

 ต่อ 1 หุน้กู้แปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ เท่ากบั 100 บาท) 

 96.67 บาท จะแปลงสภาพเป็น 17.901852 หุ้น และ 

 3.33 บาท จะจา่ยคืนเป็นเงินสด 

ณ วันท่ีแปลงสภาพ จะคํานวณหุ้นสามัญท่ีได้จากการแปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพแตล่ะราย จากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลงสภาพทัง้หมด ตามสดัสว่น 1 

หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 17.901852 หุ้นก่อน จากนัน้เศษของหุ้นตดัทิง้ 

ในแตล่ะวนัแปลงสภาพ (ยกเว้นวนัหมดอายหุุ้นกู้) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมส่ามารถ

ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จํานวนได้ 

วนัแปลงสภาพ : ปีละ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี (ในกรณีท่ีตรงกับ

วนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป2/) สามารถเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557;  

และวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอาย ุ(ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบั

วนัหยดุราชการ จะเลื่อนไปเป็นวนัทําการถดัไป2/ โดยจะคิดดอกเบีย้เพ่ิมให้ในวนัท่ี

เลือ่นออกไป) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : อยูใ่นระหวา่งการแตง่ตัง้ 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

Call Option/Put Option : ไมม่ี 

ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการแปลงสภาพ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หมายเหต:ุ 1/ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผา่นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั (ThaiNVDR) ซึง่เรียกวา่ 

ผู้ ถือ DRACO-R ด้วย 

 2/ แก้ไขจากที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนหน้านี ้ เน่ืองจากเป็นแนวทางปฏบิตัิโดยทัว่ไปของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั และเป็นไปตามประกาศของสมาคมตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

3.1. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution สามารถคาํนวณได้จากสตูร ดงันี ้

Price Dilution = 
Po – Pe 

Po 

โดยท่ี 
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Pe = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ เทา่กบั 3.44 บาทตอ่หุ้น (คํานวณโดยราคาปิดถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกั  

7 วนัทําการตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2557 ซึง่เป็นวนัก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เทา่กบั 5.40 บาทตอ่หุ้น 

Qo = จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 215,830,000 หุ้น 

Qe = จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เทา่กบั ไมเ่กิน 107,411,112 

หุ้น 
 

3.2. ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

Control Dilution สามารถคํานวณได้จากสตูร ดงันี ้

Control Dilution = 
Qe 

Qo + Qe 

โดยท่ี 

Qo = จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 215,830,000 หุ้น 

Qe = จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เทา่กบั ไมเ่กิน 107,411,112 

หุ้น 

 

ประเภท 

Dilution Effect 

Dilution Effect (%) 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้ 

CDs ตามสดัสว่น และ 

แปลงสภาพ CDs ทัง้จํานวน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้ 

CDs ตามสดัสว่น และขอให้ 

ไถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จํานวน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ CDs 

ทัง้หมด แตผู่้ ถือ CDs ตอนแปลง

สภาพไมใ่ชผู่้ ถือหุ้นเดิม 

Price Dilution ไมมี่ Price Dilution ไมมี่ Price Dilution ไมมี่ Price Dilution 

Control Dilution ไมมี่ Control Dilution ไมมี่ Control Dilution 33.23 

 

4. วันกาํหนดรายชื่อเพื่อสทิธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่ (Right Offering for CD Subscription) (Record Date) คือวนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวิธีการปิดสมดุจดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 
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5. ผู้จัดการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และสถานที่รับจองชือ้หุ้น

กู้แปลงสภาพ 

5.1. ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

-ไมม่ี- 

 

5.2. ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

-ไมม่ี- 

 

5.3. สถานท่ีรับจองชือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน)  

152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนตวิานนท์ ตาํบลบางกะดี อําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ติดตอ่: คณุกฤติยา หตุางกรู  ฝ่ายการเงิน  โทรศพัท์ 0 2501-1040  โทรสาร 0 2963-9308 

(แผนท่ีของบริษัทฯ อยูใ่นสว่นท่ี 2 ข้อ 10.) 

 

6. วันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.1. กําหนดวนัจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ในวนัท่ี 8, 13 - 15 และ 18 สงิหาคม 2557 

 

6.2. วิธีการจองซือ้และการชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.2.1. ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตัง้แตเ่วลา 09.30 น. – 15.30 น. ในวนัท่ี 8, 13 - 15 

และ 18 สงิหาคม 2557 โดยตดิตอ่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีบริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) 

ตามท่ีอยูร่ะบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 5.3. 

6.2.2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ถกูต้องครบถ้วนและ

ชดัเจน โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจะจองซือ้ตามสดัสว่นการ

จองซือ้ตามสทิธิท่ีได้แสดงไว้ในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ท่ีต้องการจองซือ้เกินสทิธิ พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจ

ลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้าม)ี และแนบเอกสารประกอบการจอง

ซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพซึง่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแต่

ละราย ซึง่จะระบจํุานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(2) เอกสารประกอบการแสดงตน 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง (ในกรณีบตัร

ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบ
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สาํเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถกูต้อง) ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้าม)ี และ

สาํเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้

จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอื

เดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือจะต้องตรงกบั

ลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลสญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไมเ่กิน 

6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง โดย

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้าม)ี และ

สาํเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายขุอง

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (ในกรณีท่ีบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

ไมไ่ด้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 

13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

นิติบคุคลเป็นบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้สาํเนาใบตา่งด้าว หรือ สาํเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ี

ยงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั

การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลท่ีไมใ่ชส่ญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 

หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืรับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของ

ประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมูิลาํเนาซึง่รับรองถงึช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มอํีานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ

บคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออก

ให้ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ และประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท (ถ้าม)ี และสาํเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีท่ีบตัรข้าราชการ 

หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียน

บ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ี

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้สาํเนาใบตา่ง

ด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติ

บคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ี

ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ สาํเนาเอกสารประกอบนิตบิคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ

ของผู้จดัทําหรือผู้ให้คาํรับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อม
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ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคาร (ถ้าม)ี ตา่งหากจาก

จํานวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

6.3. การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

6.3.1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิและไมไ่ด้รับการจดัสรร เน่ืองจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหลอืไมเ่พียงพอเมื่อเทียบกบัจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นจองเกินสทิธิ 

บริษัทฯ จะคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิและไมไ่ด้

รับการจดัสรร เน่ืองจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืไมเ่พียงพอเมื่อเทียบกบัจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือ

หุ้นจองเกินสทิธิในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยไมม่ีดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ โดยบริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันี ้

(1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม 

บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ีระบไุว้ในใบจอง

ซือ้ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจดัสง่เช็คให้แก ่

ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคนื

เงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ 

อีกตอ่ไป 

(2) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย 

บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบ

จองซือ้ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ อนึง่ ผู้จองซือ้จะ

เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ (ถ้าม)ี โดยบริษัทฯ 

จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้าม)ี จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้จองซือ้ 

(3) จ่ายเป็นดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ 

บริษัทฯ จะจา่ยเป็นดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ สัง่จา่ยผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ี

ระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

จดัสง่ดร๊าฟธนาคารให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) อนึง่  

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียม

ธนาคารตา่งๆ โดยบริษัทฯ จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้าม)ี จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้จองซือ้ ทัง้นี ้ 

ผู้จองซือ้รับทราบและยินยอมวา่อตัราแลกเปลีย่นจะขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี

จดัทําดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผู้ออกดร๊าฟ อยา่งไรก็ด ี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มกีาร

สง่ดร๊าฟธนาคารคืนเงินคา่จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ี

อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคนืเงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และ

ผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
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ทัง้นี ้ กรณีท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ 

จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้สว่นท่ี

ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

6.3.2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 

และ/หรือ การไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัผิิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรือ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้น

กู้แปลงสภาพตามเช็คคา่จองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คจากบริษัท ดราโก้ พีซีบี 

จํากดั (มหาชน) ตามท่ีอยูร่ะบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 5.3. ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

6.4. วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลอืกให้บริษัทฯ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (คือ บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้ 

โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับ

การจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ 

(Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ 

ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของ

บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ ซึง่ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ มฉิะนัน้แล้ว  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้ ตามสว่นท่ี 2 ข้อ 6.4. (1) แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีนีบ้ริษัทฯ จะดาํเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัท

หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู ่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิด

การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

6.5. อ่ืนๆ 

6.5.1. ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีลงช่ือรับรองจากเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแหง่การจองซือ้จะสมบรูณ์เมื่อ

บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 6.2.3. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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6.5.2. ผู้ ถือหุ้นท่ียื่นความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชําระเงินคา่จองซือ้แล้ว จะขอยกเลกิการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ี

ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 6.2. 

6.5.3. ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ สามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรได้ภายใน 7 วนันบัจาก

วนัท่ี 19 สงิหาคม 2557 โดยตรวจสอบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.dracopcb.com 

6.5.4. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกิน

สทิธิตามใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ในคราวเดียวกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิ โดยกรณี

หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสทิธิจะได้รับการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ดงันี ้

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอื มากกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมด

รวมกนั ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้

เกินสทิธิ 

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอื น้อยกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมด

รวมกนั ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิตาม

สดัสว่นการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกวา่จะไมเ่หลอืหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิ 

ทัง้นี ้ จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้น

แตล่ะรายจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้แล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคํานวณ บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นกู้

แปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จํานวน ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืจากการปัดเศษดงักลา่ว 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกระบวนข้างต้นตอ่ไปจนกวา่จะไมม่ี

เศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืแล้ว หากยงัคงมเีศษเหลอือีกและไมส่ามารถทําตามวิธีการคํานวณ

ข้างต้นได้ บริษัทฯ จะทําการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลอือยูค่รัง้ละ 1 หุ้นตามลาํดบัสทิธิในการ

จองซือ้ 

 

7. วิธีการชาํระเงนิต้นและดอกเบีย้ 

7.1. การชําระเงินต้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมไิด้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ได้แก่วนัท่ี 19 สงิหาคม 2562 (ใน

กรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบัวนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพ่ิมให้ใน

วนัท่ีเลือ่นออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผา่นนายทะเบียนหุ้น

กู้แปลงสภาพ โดย 

(1) เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ ในนามผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตาม

ข้อกําหนดสทิธิ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้ว ไมน้่อย

กวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มกีารสง่เช็คชําระคา่เงิน



สว่นที่ 2 หน้าที ่11 

ต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ีผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น

กู้แปลงสภาพได้รับคืนเงินต้นแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องเงินต้น ดอกเบีย้ 

และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป หรือ  

(2) โอนเงินคา่เงินต้นเข้าบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร

พาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลง

สภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้า

แล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน หรือ 

(3) ดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ ในนามผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงิน

ตามข้อกําหนดสทิธิ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นาย

ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้ว ไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน อนึง่  

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียม

ธนาคารตา่งๆ โดยบริษัทฯ จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้ามี) จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรับทราบและยินยอมวา่อตัราแลกเปลีย่นจะขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี

จดัทําดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผู้ออกดร๊าฟ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่ดร๊าฟธนาคาร

ชําระคา่เงินต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือ

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือ

วา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคืนเงินต้นแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องเงินต้น 

ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะโอนเงินให้ในวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสทิธิ ทัง้นี ้ การชําระ

เงินต้นท่ีจะทําการชําระในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบั

วนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพ่ิมให้ในวนัท่ีเลือ่นออกไป) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่

จําเป็นต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีข้อสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ดลุยพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดๆ นําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมา

เวนคืนได้  

ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพต้องนําสง่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบตามท่ีระบไุว้

ในสว่นท่ี 2 ข้อ 8. 

 

7.2. การชําระดอกเบีย้ หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถ้าม)ี 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 5.19 ตอ่ปี ทกุๆ วนัท่ี 30 มถินุายน และ 31 ธนัวาคม (ใน

กรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป) และวนัชําระดอกเบีย้ครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 19 สงิหาคม 

2562 (ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบัวนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบีย้
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เพ่ิมให้ในวนัท่ีเลือ่นออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มช่ืีอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผา่นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย  

(1) เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตาม

ข้อกําหนดสทิธิ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้ว ไมน้่อย

กวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถึงกําหนดชําระดอกเบีย้  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คชําระคา่

ดอกเบีย้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ี

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับดอกเบีย้แล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ 

และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป หรือ  

(2) โอนเงินคา่ดอกเบีย้เข้าบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีเปิดไว้กบั

ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ

ลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ  

(3) เป็นดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้อง

ชําระเงินตามข้อกําหนดสทิธิ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ี

สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลง

สภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้า

แล้ว ไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัถงึกําหนดชําระดอกเบีย้ อนึง่ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ โดยบริษัทฯ จะ

หกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้าม)ี จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

รับทราบและยินยอมวา่อตัราแลกเปลีย่นจะขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีจดัทําดร๊าฟธนาคาร ของ

ธนาคารท่ีเป็นผู้ออกดร๊าฟ  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คชําระคา่ดอกเบีย้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ได้รับดอกเบีย้แล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหาย

ใดๆ อีกตอ่ไป 

โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะโอนเงินให้ในวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสทิธิ สาํหรับการชําระ

ดอกเบีย้งวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนให้แกน่ายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพ เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีข้อสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ดลุยพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพรายใดๆ นําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนได้  

ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต้องนําสง่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบตามท่ีระบไุว้ในสว่น

ท่ี 2 ข้อ 8. 
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7.3. ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะรับชําระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการโอนเงินเข้าบญัชี

ธนาคารในประเทศไทย 

ผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีประสงค์จะรับชําระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทย (โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดยีวกบัช่ือผู้จองซือ้ และ/หรือ  

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นัน้) กรุณากรอก “ใบสมคัรบริการจา่ยเงินปันผล/ดอกเบีย้/สทิธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ให้ครบถ้วน ลง

นาม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามกีารมอบอํานาจ) และจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” 

ต่างหากอกี 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้) นําสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัใบจอง

ซือ้ หรือนําสง่โดยตรงท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ในกรณีท่ี ผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมลูของผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/

หรือ รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้/สทิธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไมต่รงกบัฐานข้อมลูของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีผู้จองซือ้ และ/

หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัจะดําเนินการ

ปรับปรุงข้อมลูผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร ให้เป็นไปตามข้อมลู

ใน “ใบสมคัรบริการจา่ยเงินปันผล/ดอกเบีย้/สทิธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมลู

ดงักลา่วจะถกูใช้กบัหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ถืออยูด้่วย 

 

7.4. สาํนกัของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0 2229-2800 

โทรสาร : 0 2359-1259 

TSD Call center: 0 2229-2888 

Website: http://www.tsd.co.th 

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

 

8. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ 

8.1. วนักําหนดการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สทิธิแปลงสภาพได้ทกุๆ วนัท่ี 30 มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม โดยวนัแปลง

สภาพครัง้แรก คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเลือ่นไปเป็นวนัทําการถดัไป) และวนั

กําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 19 สงิหาคม 2562 (ในกรณีท่ีวนักําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้ายตรงกบั

วนัหยดุราชการ ให้เลือ่นวนัแปลงสภาพเป็นวนัทําการถดัไป) 

8.2. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงใน

การแปลงสภาพ ตามสถานท่ีตดิตอ่ในการแปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 8.3. และตามวธีิการและขัน้ตอนในการ
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แปลงสภาพท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4 ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบ

กําหนดการแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพ”) เว้นแตก่ารแสดง

ความจํานงในการแปลงสภาพครัง้สดุท้ายในชว่งวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 4 สงิหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 - 

30 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย) เฉพาะวนัทําการ 

บริษัทฯ จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัชําระดอกเบีย้ในแตล่ะ

ครัง้ ยกเว้นการแปลงสภาพครัง้สดุท้ายจะมกีารปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 30 วนัก่อนและรวมวนั

กําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ในกรณีวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไมใ่ช่วนัทําการ ให้เลือ่นวนั

เร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า ทัง้นี ้ หุ้นกู้แปลงสภาพจะพกัการซือ้ขายจนถงึวนักําหนดการแปลงสภาพครัง้

สดุท้าย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งขา่วเก่ียวกบัระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพ อตัราการแปลงสภาพ ราคาแปลง

สภาพ พร้อมทัง้สถานท่ีท่ีจะแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพ ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 

(SETSMART/ELCID) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความ

จํานงในการแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ และสาํหรับการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย นอกเหนือไปจากการแจ้งขา่วผา่นทางระบบ

เผยแพร่ข้อมลูเอกสารตลาดหลกัทรัพย์ซึง่จะแจ้งขา่วไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพ

ครัง้สดุท้ายแล้ว บริษัทฯ จะดาํเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 3 วนัทํา

การนบัจากวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจํานงในการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย โดยสง่

แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ตามเอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสทิธิ 

หมายเลข 4 ท่ีแนบมานี ้ให้แก่บริษัทฯ ในช่วงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที่ 4 สิงหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 

- 30 วันก่อนวนักาํหนดการแปลงสภาพครัง้สุดท้าย) เฉพาะวันทาํการ ตามวิธีการและขัน้ตอนในสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4.2. 

 

8.3. สถานท่ีติดตอ่ในการแปลงสภาพ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน)  

152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนตวิานนท์ ตาํบลบางกะดี อําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000  

โทรศพัท์ 0 2501-1040  โทรสาร 0 2963-9308 

(แผนท่ีของบริษัทฯ อยูส่ว่นท่ี 2 ข้อ 10.) 

 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มกีารเปลีย่นแปลงสถานท่ีตดิตอ่ในการแปลงสภาพ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART/ELCID) ตอ่ไป 

 

8.4. วิธีการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพ 

8.4.1. ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยใช้แบบแสดงความจํานงในการ

ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสทิธิ หมายเลข 3 ท่ีแนบมานี ้

หรือ ติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีบริษัทฯ 
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ตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 8.3. ในชว่งระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพแตล่ะครัง้ (หรือ 

ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพในแตล่ะครัง้) 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการแปลง

สภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบั

เก่ียวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ ให้แก่บริษัทฯ ตามท่ีอยูท่ี่ระบใุน

สว่นท่ี 2 ข้อ 8.3. ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง 

ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือช่ือผู้ โอน

ด้านหลงั ซึง่มีจํานวนหนว่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกวา่หรือเทา่กบั จํานวนท่ีระบใุนแบบแสดง

ความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม ่ สาํหรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้แปลง

สภาพ (สาํหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางสว่นท่ี

มีอยู)่ 

(4) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ 

- ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ 

หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง (ในกรณี

บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้

แนบสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถกูต้อง) ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้าม)ี และ

สาํเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้

จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอื

เดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรง

กบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลสญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้

มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้าม)ี และสาํเนาบตัร

ประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามนิติบคุคล (ในกรณีท่ีบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไมไ่ด้ระบุ

หมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการผู้มอํีานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล



สว่นที่ 2 หน้าที ่16 

เป็นบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้สาํเนาใบตา่งด้าว หรือ สาํเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไม่

หมดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้

สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลท่ีไมใ่ชส่ญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 

หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืรับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลหรือหนว่ยงานของ

ประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมูิลาํเนาซึง่รับรองถงึช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มอํีานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ

บคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออก

ให้ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้าม)ี 

และสาํเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายขุอง

กรรมการผู้มีอํานาจผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีท่ีบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

ไมไ่ด้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 

13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

นิติบคุคลเป็นบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงั

ไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้

สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ สาํเนาเอกสารประกอบนิตบิคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือ

ช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อม

ประทบัตราของเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถาน

กงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 

6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ 

(5) หนงัสอืมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการ

แทน) พร้อมสาํเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4.1. (4) 

ตามแตก่รณี 

(6) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะรับชําระเงินสด 3.33 บาทตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของ

การแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรุณาปฏิบตัติาม

ข้อกําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 7.3. (เก่ียวกบัระบบ e-Dividend ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั) 

(7) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทางภาษี และ/หรือ 

อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ

ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้า

มี) 
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8.4.2. ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย โดยใช้แบบแสดงความ

จํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ตามเอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสทิธิ 

หมายเลข 4 ท่ีแนบมานี ้ หรือ ติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ได้ท่ีบริษัทฯ ตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 8.3. ในช่วงวนัที่ 20 กรกฎาคม 

2562 ถงึวนัที่ 4 สิงหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 - 30 วันก่อนวนักาํหนดการแปลงสภาพ

ครัง้สุดท้าย) เฉพาะวันทาํการ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย จะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไข

ในการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ 

ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดาํเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ ให้แก่บริษัทฯ ตามท่ี

อยูท่ี่ระบใุนสว่นท่ี 2 ข้อ 8.3. ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ท่ีได้กรอก

ข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือช่ือผู้ โอน

ด้านหลงั 

(3) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4.1 (4) 

(4) หนงัสอืมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการ

แทน) พร้อมสาํเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4.1. (4) 

ตามแตก่รณี 

(5) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะรับชําระเงินสด 3.33 บาทตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของ

การแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรุณาปฏิบตัติาม

ข้อกําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 7.3. (เก่ียวกบัระบบ e-Dividend ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั) 

(6) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทางภาษี และ/หรือ 

อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ

ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพแตล่ะรายจะต้องเลอืกทางเลอืก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน หรือ (ข) 

ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่าง

หน่ึงเท่านัน้ ไมส่ามารถแบง่หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยูเ่พ่ือเลอืกทางเลอืก (ก) และ (ข) ได้ 

8.4.3. จํานวนหนว่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจํานวนเตม็เทา่นัน้ โดยอตัราการแปลง

สภาพเทา่กบัหุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย ตอ่ 17.901852 หุ้นสามญั (รวมเป็นมลูคา่ 96.67 บาทตอ่หุ้น

กู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย) เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ และบริษัทฯ จะชําระผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงิน

สดจากการแปลงสภาพจํานวน 3.33 บาทตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย ตามเง่ือนไขของการแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.4.4. บริษัทฯ จะชําระเงินสดจากการแปลงสภาพจํานวน 3.33 บาท ตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย ให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย  
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(1) เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้ง

เป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนั

แปลงสภาพในแตล่ะครัง้  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คชําระเงินสดจากการแปลง

สภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ 

หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดย

ถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเงินสดจากการแปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป หรือ  

(2) โอนเงินสดจากการแปลงสภาพ เข้าบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพ ท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัแปลงสภาพ

ในแตล่ะครัง้ หรือ  

(3) ดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ อนึง่ ผู้ ถือหุ้น

กู้แปลงสภาพจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียม

ธนาคารตา่งๆ โดยบริษัทฯ จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้าม)ี จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพ ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรับทราบและยินยอมวา่อตัราแลกเปลีย่นจะขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่น ณ วนัท่ีจดัทําดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผู้ออกดร๊าฟ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ 

หากได้มกีารสง่เช็คชําระเงินสดจากการแปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ 

(Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเงินสด

จากการแปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/

หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ กรณีท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินสดจากการแปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ภายใน 14 

วนันบัจากวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใน

อตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินสดจากการแปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพควรจะ

ได้รับ 

8.4.5. จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเมื่อมกีารแปลงสภาพ จะคํานวณโดยการนําจํานวนหนว่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ท่ีขอแปลงสภาพ คณูด้วยอตัราการแปลงสภาพ 17.901852 เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ โดยเศษของ

จํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 
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 ในกรณีท่ีต้องมีการเปลีย่นแปลงอตัราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอตัรา

การแปลงสภาพตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ

ตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

8.4.6. การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาแปลงสภาพและอตัราการแปลงสภาพ จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึง่

ทําให้ราคาแปลงสภาพใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการแปลงสภาพใหมล่ดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น 

และจะใช้ราคาแปลงสภาพใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง่) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั 

(จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการแปลงสภาพใหม ่ คณูกบัจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลง

สภาพ ซึง่เมื่อคาํนวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) สว่นในกรณีท่ีการ

เปลีย่นแปลงราคาแปลงสภาพดงักลา่ว มีผลทําให้ราคาแปลงสภาพใหมม่ีราคาตํา่กวา่มลูคา่ท่ีตราไว้

ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ก็ให้ใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นราคาการแปลงสภาพ

ใหม ่

8.4.7. หากบริษัทฯ ได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้

สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรอกลงในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ หรือหลกัฐาน

ประกอบการขอแปลงสภาพ ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไมค่รบถ้วนถกูต้อง

ตามข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้ๆ  มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ จะถือวา่การแจ้ง

ความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารแปลงสภาพ และบริษัทฯ จะจดัสง่ใบ

หุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัแปลง

สภาพในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ  ทัง้นี ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไมม่กีารแปลงสภาพ

ดงักลา่วยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถงึวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้าย 

เว้นแตก่ารแปลงสภาพครัง้นัน้จะเป็นการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย บริษัทฯ สงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการ

ตอ่ไปนี ้ โดยจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมป่ระสงค์ท่ีจะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทัง้

จํานวน (หรือต้องการขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน) 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย: บริษัทฯ จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวน 100 บาท

ตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ภายในระยะเวลา 14 

วนั นบัจากวนักําหนดแปลงสภาพครัง้สดุท้าย  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คไถ่

ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเงินไถถ่อนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ี

สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป หรือ 
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- สาํหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ: บริษัทฯ จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวน 100 บาท

ตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หนว่ย โดยจา่ยดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินตา่งประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้

แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อนแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ภายใน

ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนักําหนดแปลงสภาพครัง้สดุท้าย อนึง่ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ โดย

บริษัทฯ จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้าม)ี จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

กู้แปลงสภาพรับทราบและยินยอมวา่อตัราแลกเปลีย่นจะขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี

จดัทําดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผู้ออกดร๊าฟ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็ค

ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือตามท่ีผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้ว ให้

ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเงินไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

8.4.8. เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการแปลงสภาพ กลา่วคือได้สง่มอบ

ทัง้ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพ

ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้

สดุท้าย (แล้วแตก่รณี) พร้อมหลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพจะไมส่ามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจาก

บริษัทฯ 

8.4.9. เมื่อพ้นกําหนดวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ

การแปลงสภาพท่ีกําหนดไว้อยา่งครบถ้วน และ/หรือ มิได้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพ

แตอ่ยา่งใดภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 8.2. และ 8.4. ให้ถือวา่หุ้นกู้แปลง

สภาพนัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการแปลงสภาพ และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไมไ่ด้อีก 

บริษัทฯ สงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 8.4.7. โดยผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมด่าํเนินการ

ชดใช้คา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยท่ีเกิดขึน้จากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

8.4.10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นจํานวน

หนว่ยมากกวา่จํานวนหนว่ยท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทฯ จะสง่หุ้นกู้แปลงสภาพใบใหมท่ี่มจํีานวน

หนว่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัแปลงสภาพนัน้ๆ และจะทําการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพใบเกา่ 

8.4.11. บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน

หุ้นสามญัท่ีออกใหมส่าํหรับการแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัแปลงสภาพในแต่

ละครัง้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพนัน้เข้าเป็น 
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ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการแปลง

สภาพในครัง้นัน้ 

8.4.12. ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพมีไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้

คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนด

วา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.4.13. ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการ

ผู้จดัการ เป็นผู้ พิจารณาข้อกําหนดเง่ือนไขอ่ืนและรายละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่

ตลอดจนการเปลีย่นแปลง ทัง้ด้านราคาแปลงสภาพ และอตัราการแปลงสภาพ ตามวธีิการคํานวณท่ี

เหมาะสม เมื่อมีเหตกุารณ์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องกําหนด ทัง้นี ้ หากมกีรณีท่ีจําเป็นต้องขอมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

 

8.5. การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม ่

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลอืกให้บริษัทฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้จากการแปลง

สภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

สง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี

ท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ ใน

กรณีนี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้จากการแปลงสภาพจนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจ

ได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ซึง่ช่ือ

ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จะต้องตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ มิฉะนัน้

แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ตามสว่น

ท่ี 2 ข้อ 8.5. (1) แทน 

ทัง้นี ้ ในกรณีนีบ้ริษัทฯ จะดาํเนินการนําหุ้นจากการแปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีบริษัท

หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู ่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนั

กําหนดการแปลงสภาพ ในกรณีนีผู้้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้จากการ

แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัที ท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์ใช้บริการของศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ใน
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กรณีนี ้ บริษัทฯ จะดาํเนินการนําหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้น ตามจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชี

ผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรร

หุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการแปลงสภาพในแตล่ะครัง้ เมื่อผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการ

ขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัท

หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมคีา่ธรรมเนียมในการดาํเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัท

หลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัที ท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 

9. อื่นๆ 

โปรดดรูายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในร่างข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) ท่ีแนบมาด้วย 

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบั

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้กบัผู้จองซือ้และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 

(SETSMART/ELCID) ตอ่ไป 

 

10. แผนที่สถานที่รับจองชือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และสถานที่ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) 

152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 

โทรศพัท์ 0 2501-1040  โทรสาร 0 2963-9308 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ร่างข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) 

- เอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ หมายเลข 1: หลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- เอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ หมายเลข 2: แบบใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- เอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ หมายเลข 3: แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

- เอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ หมายเลข 4: แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย 

 

  



 

 

 

 

-ฉบับร่าง- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

บริษทั ดราโก้ พซีีบ ีจาํกดั (มหาชน) 



-ฉบับร่าง- 

หน้าท่ี 1 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษทั ดราโก้ พซีีบ ีจาํกดั (มหาชน) 

 

 ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ี (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) 

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบักบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ของบริษทั ดราโก ้ พีซีบี จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามมติท่ี

ประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และตามมติท่ีประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2557 และมีธนาคาร [] จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุ้น

กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บทราบและเขา้ใจ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

และขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัใหมี้การเกบ็รักษา

สาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิ และสาํเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดงักล่าวไดใ้นวนัและเวลาทาํการ

ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

1. คาํจํากดัความ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ก.ล.ต.” สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“การใช้สิทธิแปลงสภาพ” การใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ ตามอตัราการแปลงสภาพท่ีกาํหนดไว ้
ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกรณีท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี 

“ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ดราโก ้
พีซีบี จาํกดั (มหาชน) และขอ้กาํหนดสิทธิท่ีไดมี้การแกไ้ข 
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้
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ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้าํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละจาํนวนตามขอ้ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง ธนาคาร [] จาํกดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบ
ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ” (Closed 
Period) 

หมายถึง วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(Record Date) เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของผู ้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพ (Record Date) เพ่ือกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิ 
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในฐานะผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

“ราคาแปลงสภาพ” หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงมีการกาํหนดไวท่ี้
ราคา 5.40 บาท (หา้บาทส่ีสิบสตางค)์ ต่อ 1 (หน่ึง) หุน้สามญัของผู ้
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามวิธีการ
ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 13. ของขอ้กาํหนดสิทธิน้ี 

“วนักาํหนดชําระดอกเบีย้” หมายถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี ตลอดอายขุอง
หุน้กูแ้ปลงสภาพ และวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กูแ้ปลง
สภาพหมดอาย ุ โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หรือ
วนัทาํการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัทาํการ 

“วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ” 

หมายถึง วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพ
หมดอาย ุหรือวนัทาํการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัทาํการ 

“วนัแปลงสภาพ” หมายถึง วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ ตามอตัราการแปลงสภาพท่ี
กาํหนดไว ้ ซ่ึงกาํหนดไวปี้ละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 
ธนัวาคม ของทุกปี และวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กู้
แปลงสภาพหมดอาย ุโดยเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
หรือวนัทาํการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัทาํการ 

“วนัทาํการ” หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดทาํการใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์

“วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ
บุคคลอ่ืน ท่ีดาํเนินกิจการรับฝากทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายซ่ึงเขา้รับทาํ
หนา้ท่ีแทน 
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“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เช่น 
ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ การโอน การจาํนาํ การอายดั 
การออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ ไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือประกาศ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุน้กูแ้ปลงสภาพอนัรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั
เฉพาะ) สิทธิในการไดรั้บชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย สิทธิในการแปลง
สภาพ และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ” 

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้ลงวนัท่ี [] 2557 ระหวา่งผู ้
ออกหุน้กู ้ กบั นายทะเบียนหุน้กู ้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู้
รายใหม่เพ่ือทาํหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ” 

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ลงวนัท่ี [] 2557 
ระหวา่ง ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ เพ่ือทาํหนา้ท่ีแทน 
(ถา้มี) 

“หุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง หุน้กูแ้ปลงสภาพออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ของบริษทั ดราโก ้ พีซีบี 
จาํกดั (มหาชน) 

“หุ้นสามญั” หมายถึง หุน้สามญัของบริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน) 

"อตัราดอกเบีย้ผดินัด"  หมายถึง อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

 

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2.1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุน้

กูแ้ปลงสภาพ และเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ มีอาย ุ 5 ปี

นบัแต่วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8.2 ของขอ้กาํหนดสิทธิน้ี  

2.2 ในวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพมีจาํนวนทั้งหมด 6,000,000 หน่วย (หกลา้นหน่วย) มีมูลค่าท่ีตราไว้

หน่วยละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ 600,000,000 บาท (หกร้อยลา้นบาท) 

 

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 ใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพมีหนา้ท่ีจะตอ้งออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย

ขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย 

3.2 สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 นายทะเบียนหุน้กูมี้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัทาํและเกบ็รักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไว ้ จนกวา่หุน้กูแ้ปลง

สภาพทั้งหมดจะไดรั้บการไถ่ถอน  

 ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วนั (สิบส่ีวนั) ก่อนวนั

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย วนัประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอ่ืนใดเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ในการไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขา้งตน้ หรือเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ยกเวน้การ

แปลงสภาพคร้ังสุดทา้ยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 30 วนัก่อนและรวมวนักาํหนดการ

แปลงสภาพคร้ังสุดทา้ย ในกรณีวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ใช่วนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนั

เร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ ทั้งน้ี หุน้กูแ้ปลงสภาพจะพกัการซ้ือขายจนถึงวนักาํหนดการแปลง

สภาพคร้ังสุดทา้ย โดยการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวนัแรก ซ่ึงวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวนัแรกดงักล่าวใหเ้รียกวา่ “วนั

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถา้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือน

ไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

3.3 ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 สิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนดงักล่าว อยูใ่นสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือส้ินเวลาทาํการในวนัทาํการก่อนวนัท่ีจะมีการใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ

วนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพาะตาม

ขอ้กาํหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะไดมี้การโอนหุน้กูซ่ึ้งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามขอ้ 

4.1 เกิดข้ึนแลว้ในวนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

4.1 วธีิการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 4.1.1 การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนหุน้กู้

แปลงสภาพ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุช่ือเป็นเจา้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนท่ีจะ

ทาํการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือ

ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ

โอนใหไ้วด้ว้ย 

 4.1.2 ผลของการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ

ใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้กต่็อเม่ือผูรั้บโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพอยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการโอนหุน้กู้

แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บคาํขอ
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ลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ พร้อมทั้งใบหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูรั้บโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดล้ง

ลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นครบถว้นแลว้ 

 4.1.3 ผลของการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพระหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก  การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชย้นั

กบับุคคลภายนอกได ้ กต่็อเม่ือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเรียบร้อยแลว้ 

 4.1.4 การลงทะเบียน การขอลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนาย

ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และจะตอ้งทาํตามแบบ

และวธีิการท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 พร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียนืยนัถึงความถูกตอ้งและ

ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนด

ใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย ซ่ึงนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุน้กู้

แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนัทาํการ (เจด็วนัทาํการ) 

หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ พร้อมทั้งใบ

หุน้กูแ้ละหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้  

4.2 ขอ้จาํกดัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 -ไม่มี- 

 

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.1 สถานะและสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีตามหุน้กู ้

 หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพจะมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดรั้บชาํระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดรั้บชาํระหน้ีก่อน 

5.2 เง่ือนไขการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/

หรือ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการของขอ้กาํหนดสิทธิน้ี 

 

6. คาํรับรองและคาํยนืยนัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพรับรองต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายวา่ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือการ

ดาํเนินการหรือการกระทาํใดๆ ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการกระทาํท่ี

ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทุกประการ และไม่เป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พนัธะ ขอ้

ผกูพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใดๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหไ้วห้รือมีอยูก่บับุคคลอ่ืนใด 
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7. หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีภาระผกูพนัตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

7.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยทนัที เม่ือผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพทราบวา่ 

 (ก) มีเหตุผดินดัตามขอ้ 11.1 เกิดข้ึน 

 (ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพถกูฟ้องเป็นจาํเลยในศาล หรือถกูกล่าวหาวา่จะตอ้งเป็นฝ่ายรับผดิตามสัญญาใดๆ 

ในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะตอ้งวนิิจฉยั ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อความสามารถใน

การชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้กาํหนดสิทธิน้ี  

7.2 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพร้องขอไม่วา่เม่ือใด ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดย

กรรมการผูมี้อาํนาจของออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจ) ใหแ้ก่

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวา่ จากขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บทราบในขณะนั้น ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ

รับรองวา่ไม่มีเหตุผดินดั หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผดินดัเกิดข้ึน และไม่มีคดีความหรือการ

อนุญาโตตุลาการท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจาํเลยหรือผูถ้กูกล่าวหา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้กาํหนดสิทธิน้ี ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพทราบแลว้ (ถา้มี) 

7.3 หากมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวันายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 90 วนั (เกา้

สิบวนั) นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และจะดาํเนินการให้

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพเดิมแจง้ต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งช่ือ

และท่ีอยูข่องนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพรายใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง 

7.4 หากมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 90 วนั (เกา้สิบ

วนั) นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงการแต่งตั้งดงักล่าวจะตอ้ง

ดาํเนินการตามเง่ือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีวา่ดว้ยการแต่งตั้งและการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีกาํหนดในประกาศ

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.5 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจของตน ใหเ้หมาะสมและมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพ 

7.6 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ตามรายละเอียดในขอ้ 13. 

7.7 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามเวลาท่ีกาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
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(ก) สาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ี โดยส่งภายใน 7 วนัทาํการ (เจด็วนัทาํการ) นบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) สาํเนางบการเงิน รายงานและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี  

 สาํเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีกาํหนดโดยสมาคม

นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยจะส่งใหภ้ายใน 60 วนั (หกสิบวนั) นบัแต่วนั

สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

 สาํเนางบการเงินประจาํงวดการบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ โดย

จะส่งใหภ้ายใน 90 วนั (เกา้สิบวนั) นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 รายงานประจาํปีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจะส่งใหภ้ายใน 120 วนั (หน่ึงร้อย

ยีสิ่บวนั) นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูจ้ดัทาํรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิน้ี (ถา้มี) โดยจะส่งใหภ้ายในวนั 14 วนั (สิบส่ี

วนั) นบัแต่วนัประชุม 

(ค) หลกัฐานอ่ืนท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะร้องขอตามสมควรและจาํเป็น ภายในระยะเวลาท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้

กูแ้ปลงสภาพจะกาํหนดอยา่งสมเหตุสมผล 

7.8 ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้ง

ชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างของราคาตลาดของหุน้ของผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

กบัราคาท่ีคาํนวณไดจ้ากอตัราการแปลงสภาพ  

 

8. ดอกเบีย้ 

8.1 การชาํระดอกเบ้ีย 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 8.2 โดยจะชาํระปีละ 2 คร้ังในวนักาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ีย กล่าวคือ วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุน้กู้

แปลงสภาพหมดอาย ุ โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หรือวนัทาํการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าว

มิใช่วนัทาํการ 

 ทั้งน้ี การคาํนวณดอกเบ้ียอาศยัหลกัเกณฑ ์1 ปี (หน่ึงปี) มี 365 วนั (สามร้อยหกสิบหา้วนั) และโดยการนบัจาํนวน

วนัท่ีผา่นไปจริงในแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนวณเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หรือวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อนหนา้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนักาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) ในการน้ี จาํนวนดอกเบ้ีย

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อหน่วยจะกาํหนดทศนิยมไม่เกิน 6 ตาํแหน่ง (หกตาํแหน่ง) โดยปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 6 

(หก) ข้ึน ถา้ตาํแหน่งท่ี 7 (เจด็) มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 5 (หา้) ส่วนกรณีท่ีดอกเบ้ียท่ีคาํนวณไดมี้ทศนิยมไม่รู้จบ

ใหก้าํหนดทศนิยมเพียง 6 ตาํแหน่ง (หกตาํแหน่ง) และทาํการปัดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 6 (หก) ตามหลกัการขา้งตน้ 
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8.2 อตัราดอกเบ้ีย 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชาํระดอกเบ้ียต่อหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.19 (ร้อยละหา้จุดหน่ึง

เกา้) ต่อปี 

8.3 ดอกเบ้ียผดินดั 

 ถา้ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผดินดั ไม่ชาํระเงินตน้ท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัครบกาํหนดไถ่

ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระอนัเน่ืองมาจากการผดินดัชาํระหน้ี ดอกเบ้ียสาํหรับจาํนวนเงินตน้

ท่ีคา้งชาํระนบัจากวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ อนัเน่ืองมาจากการผดินดั

ชาํระหน้ีจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บชาํระเงินตน้ท่ีคา้งชาํระครบถว้นนั้นใหคิ้ดในอตัรา

ดอกเบ้ียผดินดั 

 

9. วธีิการ เวลา และสถานทีสํ่าหรับการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ 

9.1 การชาํระเงินตน้ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชาํระเงินตน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพผา่นนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย  

(ก) เชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือดร๊าฟธนาคาร (Bank Draft) สกลุเงิน

ต่างประเทศ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่ผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้าย

ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (สิบหา้วนั) ก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเงิน  

อยา่งไรกดี็ ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเชค็ชาํระค่าเงินตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้น

ใบจองซ้ือ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบ โดย

ถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บคืนเงินตน้แลว้โดยชอบ และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มี

สิทธิเรียกร้องเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หรือ  

(ข) โอนเงินค่าเงินตน้เขา้บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพยข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยท่ี์มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูแ้ปลง

สภาพ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบล่วงหนา้

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (สิบหา้วนั) ก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเงิน โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะโอนเงิน

ใหใ้นวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ  

อน่ึง ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมในการจดัทาํดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่างๆ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะหกัค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถา้มี) จากเงินท่ีจะโอนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรับทราบและยนิยอมวา่อตัราแลกเปล่ียนจะข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

จดัทาํดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผูอ้อกดร๊าฟ 
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โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะโอนเงินใหใ้นวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ ทั้งน้ี การชาํระ

เงินตน้ท่ีจะทาํการชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ในกรณีท่ีวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ตรงกบั

วนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการวนัถดัไป) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมา

เวนคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียน

หุน้กูแ้ปลงสภาพใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใดๆ นาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนได ้

ยกเวน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความจาํนงในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพตอ้งนาํส่งใบหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบแทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบ 

 

9.2 การชาํระดอกเบ้ีย หรือจาํนวนเงินอ่ืนใดๆ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชาํระเงินตามขอ้ 9.2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพผา่นนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย 

(ก) เชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือดร๊าฟธนาคาร (Bank Draft) สกลุเงิน

ต่างประเทศ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

หรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยูท่ี่ผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้าย

ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (สิบหา้วนั) ก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย  

อยา่งไรกดี็ ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเชค็ชาํระค่าดอกเบ้ียทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้น

ใบจองซ้ือ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบ โดย

ถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บดอกเบ้ียแลว้โดยชอบ และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หรือ 

(ข) โอนเงินค่าดอกเบ้ีย หรือจาํนวนเงินอ่ืนใดๆ เขา้บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพยข์องผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยท่ี์มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระบุไวใ้น

ใบจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือตามท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง

สภาพทราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (สิบหา้วนั) ก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเงิน โดยนายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพจะโอนเงินใหใ้นวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ ในการการชาํระดอกเบ้ียงวด

สุดทา้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งนาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบแทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนใหแ้ก่

นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

อน่ึง ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมในการจดัทาํดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่างๆ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะหกัค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถา้มี) จากเงินท่ีจะโอนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรับทราบและยนิยอมวา่อตัราแลกเปล่ียนจะข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

จดัทาํดร๊าฟธนาคาร ของธนาคารท่ีเป็นผูอ้อกดร๊าฟ 
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โดยนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะโอนเงินใหใ้นวนัทาํการท่ีตอ้งชาํระเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิ สาํหรับการชาํระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพใชดุ้ลยพินิจ

เรียกใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใดๆ นาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาเวนคืนได ้

ยกเวน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความจาํนงในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพตอ้งนาํส่งใบหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบแทนใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบ 

 

9.3 สาํนกังานของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2229-2800 

โทรสาร : 0 2359-1259 

TSD Call center: 0 2229-2888 

Website: http://www.tsd.co.th 

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

 

9.4 การเล่ือนวนัชาํระเงิน 

หากวนัครบกาํหนดชาํระเงินตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่วา่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจาํนวนอ่ืนใด) ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนัชาํระเงินไปเป็นวนัทาํการถดัไป โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพไม่จาํตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมใดๆ สาํหรับการเล่ือนวนัชาํระเงินตามขอ้ 9.4 น้ีเวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึง

จะตอ้งนาํจาํนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัชาํระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวมคาํนวณ

ดอกเบ้ียดว้ย 

 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการซ้ือคนืหุ้นกู้แปลงสภาพ 

10.1 เวน้แต่กรณีเป็นไปตามขอ้ 10.2 หรือ 10.4 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการชาํระเงินตน้ตามมูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบ้ียสาํหรับหุน้กูแ้ปลง

สภาพงวดสุดทา้ย 

10.2 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีประสงคจ์ะใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพ

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยูเ่ป็นหุน้สามญัตามราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง

สภาพ สามารถกระทาํไดโ้ดยการแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ภายในช่วงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 - 30 วนัก่อนวนั
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กาํหนดการแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ย/วนัหมดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ) เฉพาะวนัทาํการ ระหวา่งเวลา 9.30 น .ถึง 

15.30 น. 

10.3 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ แต่หากผู ้

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพทาํคาํเสนอซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งทาํคาํเสนอ

ซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย และจะตอ้งทาํการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพซ่ึงประสงคจ์ะขายคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัตามสัดส่วนท่ีเสนอขาย 

10.4 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทาํการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้จะมีผลทาํใหห้น้ีตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวระงบั

ลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตามกฎหมาย และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะนาํหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวออกเสนอ

ขายต่อไปอีกมิได ้ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเพ่ือยกเลิกหุน้กู้

แปลงสภาพท่ีซ้ือมาดงักล่าว รวมทั้งแจง้เร่ืองการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพใหต้ลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

11 การผดินัด และผลของการผดินัด 

11.1 เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ถือเป็นเหตุผดินดั (“เหตุผิดนดั”) ตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

(ก) หากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผดินดัไม่ชาํระเงินไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจาํนวนอ่ืนใด ในวนัถึง

กาํหนดชาํระตามเง่ือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ เวน้แต่การผดินดัดงักล่าวมีสาเหตุจากความล่าชา้ในระบบการ

โอนเงิน และการผดินดัไม่ชาํระเงินดงักล่าวยงัคงมีอยูเ่ป็นเวลา 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ

นั้น 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิในขอ้อ่ืนๆ นอกจากการผดินดัไม่ชาํระเงินในขอ้ (ก) 

ขา้งตน้ และเหตุผดิเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยูเ่ป็นระยะเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) นบัจากวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพหรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 25 (ร้อยละยีสิ่บหา้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้าํการไถ่ถอนทั้งหมด ไดมี้การส่งหนงัสือแจง้ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวไปยงัสาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ 

(ค) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งคาํพิพากษาเสร็จเดด็ขาด หรือคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหช้าํระเงินคร้ัง

เดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัแลว้ มีผลกระทบต่อความสามารถของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในการชาํระหน้ีอนั

เก่ียวเน่ืองกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิน้ี 

(ง) มีการเร่ิมดาํเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกิูจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือเพ่ือขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ลม้ละลายภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดมี้คาํสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเ้ลิกกิจการของผู ้

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือมีการยดึ/อายดัทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่

โดยชอบดว้ยกฎหมาย และการเร่ิมดาํเนินการ คาํพิพากษา คาํสั่งหรือมติใดๆ มิไดถ้กูยกเลิกหรือเพิกถอน

หรือทาํใหห้มดส้ินไปภายใน 60 วนั (หกสิบวนั) นบัจากวนัท่ีมีการเร่ิมดาํเนินการหรือวนัท่ีมีคาํสั่งนั้นๆ 
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(จ) ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพดาํเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกิูจการหรือขอเลิกกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เวน้แต่ 

กรณีการเลิกกิจการของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว เป็นกรณีเก่ียวกบัการควบรวมกิจการ ซ่ึงตาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการดาํเนินการดงักล่าว นิติบุคคลท่ีจะคงอยูต่่อไปจะเขา้รับเอาหน้ีสินหรือขอ้

ผกูพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยชดัเจน 

11.2 เม่ือเกิดเหตุผดินดักรณีใดกรณีหน่ึง ตามขอ้ 11.1 และเหตุผดินดัดงักล่าวยงัคงมีอยู ่หาก 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เห็นสมควร หรือ  

(ข) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือ จากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถือหุน้กูแ้ปลง

สภาพ หรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (ร้อยละหา้สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ียงั

มิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค) หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ  

(ง) เป็นกรณีตามขอ้ 11.1 (ค)  ขอ้ 11.1 (ง) หรือขอ้ 11.1 (จ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหท้าํการชาํระเงินตน้พร้อมดว้ย

ดอกเบ้ียตามหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีคาํนวณจนถึงขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพทนัที โดยใหร้ะบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย  ทั้งน้ี การท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพผดินดัไม่ชาํระเงินไม่วา่จาํนวน

ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงโดยชดัแจง้หรือมีการพิสูจน์ใหเ้ห็นชดัแจง้เป็น

ประการอ่ืน ใหถื้อไวก่้อนวา่ไดมี้เหตุผดินดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมด  

 

12 วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

12.1 สิทธิการแปลงสภาพ 

12.1.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ซ่ึงมีช่ือแสดงความเป็นเจา้ของหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย ท่ีมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภาพยืน่ใบหุน้กู้

แปลงสภาพตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพ (เอกสารแนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 3) โดยมีขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ ระหวา่งเวลา 9.30 น. 

ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดการแปลงสภาพในแต่ละคร้ัง ซ่ึงกาํหนดไวปี้ละ 2 

คร้ัง ในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และ 

 ในช่วงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2562 (หรือระยะเวลา 15 - 30 วนัก่อนวนักาํหนดการแปลง

สภาพคร้ังสุดทา้ย/วนัหมดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ) เฉพาะวนัทาํการ 

 โดยเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หรือวนัทาํการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัทาํการ ยกเวน้

ในช่วงระยะเวลาหา้มแปลงสภาพ (Closed Period) ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ท่ีระบุในขอ้ 12.1.4 

ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณียจ์ะกระทาํมิได ้ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“วนัใช้สิทธิแปลงสภาพ”)  
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 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูรั้บผดิชอบชาํระค่าภาษี และอากร

แสตมป์ใดๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีในการชาํระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เก่ียวกบั

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี) 

12.1.2 อตัราการแปลงสภาพ 

 หุน้กูแ้ปรสภาพจาํนวน 1 หน่วย จะสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดเ้ท่ากบั 17.901852 หุน้ (สิบเจด็จุด

เกา้ศนูยห์น่ึงแปดหา้สองหุน้) และจะชาํระคืนเป็นเงินสด 3.33 บาท (สามบาทสามสิบสามสตางค)์ โดย ณ วนัท่ี

แปลงสภาพ จะคาํนวณหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละราย จากหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีขอแปลงสภาพทั้งหมด ตามอตัราส่วนการ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อหุน้สามญัจาํนวน 17.901852 หุน้ เศษ

ของหุน้ใหต้ดัท้ิง ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งชดใชห้รือจ่ายค่าชดเชยใดๆ สาํหรับเศษของหุน้สามญัท่ีถูก

ตดัท้ิง 

12.1.3 ราคาแปลงสภาพ 

 ราคาของหุน้สามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนดราคาไวเ้ท่ากบั 5.40 บาทต่อ

หุน้ (หา้บาทส่ีสิบสตางคต่์อหุน้) ทั้งน้ีราคาแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 13. 

12.1.4 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพได ้ ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัทาํ

การ ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. 

 

สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)  

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000  

โทรศพัท ์0 2501-1040  โทรสาร 0 2963-9308 

 

12.2 การส่งมอบหุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพและใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะส่งมอบหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพตามวธีิการท่ีกาํหนดในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพ (เอกสารแนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 3) และจดัทาํใบหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่ท่ีเหลือจากการใช้

สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคร้ัง (ถา้มี) เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 15 วนั (สิบหา้วนั) นบัแต่วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
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12.3 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละ

คร้ัง 

(ก) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั กรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(ข) ลงทะเบียนช่ือของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นผูถื้อหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในคร้ังนั้น 

12.4 สถานภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีไดย้ืน่แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยถกูตอ้งแลว้ตามท่ีผูอ้อก

หุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนด  

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดย้ืน่แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยถกูตอ้งแลว้ตาม

วธีิการในขอ้กาํหนดสิทธิน้ี จะมีสถานภาพ สิทธิ และหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดแ้สดงความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจนกระทัง่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยไ์ดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับหุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพใดๆ ตรงกบัวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ีย กล่าวคือ วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 

ธนัวาคมของแต่ละปี และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ภายในระยะเวลาแสดงความจาํนงตามขอ้กาํหนดสิทธิน้ี โดยประสงคใ์หมี้การแปลงสภาพในวนัใชสิ้ทธิแปลง

สภาพดงักล่าว ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการไดรั้บดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนดชาํระในวนักาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียวนันั้น 

12.5 สถานภาพของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ จะมีสิทธิและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัหุน้

สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกประการ นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียน

บริษทัมหาชนจาํกดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึน

สาํหรับหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เน่ืองจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

13 การเปลีย่นแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

13.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะดาํเนินการปรับราคาแปลงสภาพ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ดงัน้ี 

(ก) เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ อนัเป็นผล

มาจากการรวมหุน้สามญัหรือแบ่งแยกหุน้สามญั 

(ข) เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right 

Offering) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ ตํ่ากวา่

ร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) ของราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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(ค) เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กู้

แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering) 

และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ นั้น ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) 

ของราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

(ง) เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(จ) เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) ของกาํไรสุทธิตาม

งบการเงินเฉพาะของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดอนัทาํใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยเหตุการณ์ดงักล่าวนั้น

ไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) ขา้งตน้ 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะดาํเนินการปรับราคาแปลงสภาพในกรณีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ตามสูตรและวธีิการ

คาํนวณดงัต่อไปน้ี 

13.2 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุน้สามญัหรือแบ่งแยกหุน้สามญั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีในวนัท่ี

กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ราคา

แปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี  

  NCP = OCP x (Par 1)  

           (Par 0)  

 โดย  NCP คือ ราคาแปลงสภาพใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

  OCP คือ  ราคาแปลงสภาพเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

  Par 1 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง  

  Par 0 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

13.3 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering) 

และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 (ร้อย

ละแปดสิบ) ของราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

 การเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR เพ่ือกาํหนดสิทธิในการ

ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้ สาํหรับกรณีการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right 

Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 ราคาแปลงสภาพ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  NCP = OCP x (AxMP) + BY  

                       MP (A+B)  
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 โดยท่ี  NCP คือ ราคาแปลงสภาพใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

  OCP คือ ราคาแปลงสภาพเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

  MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้

สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนั

ทาํการ (สิบหา้วนัทาํการ) ติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR เพ่ือกาํหนดสิทธิใน

การไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ สาํหรับกรณีการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็น

การเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

  A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญัเพ่ือการจองซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ 

  B คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขาย 

  BY คือ  จาํนวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บภายหลงัจากการหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ

จาํหน่ายหุน้ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

13.4 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลง

สภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ 

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ นั้นตํ่ากวา่ร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) ของราคาตลาด

ของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 การเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR เพ่ือกาํหนดสิทธิในการ

ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ สาํหรับกรณีการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right 

Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 ราคาแปลงสภาพ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  NCP = OCP x (AxMP) + BY  

                       MP (A+B)  

 โดยท่ี  NCP คือ ราคาแปลงสภาพใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  OCP คือ ราคาแปลงสภาพเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

  MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้

สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนั
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ทาํการ (สิบหา้วนัทาํการ) ติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR เพ่ือกาํหนดสิทธิใน

การไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ สาํหรับกรณีการเสนอขายใหก้บัผู ้

ถือหุน้เดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ

ขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

  A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญัเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ (แลว้แต่กรณี) 

  B คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ หรือจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ

หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีจะเสนอขาย (แลว้แต่กรณี) 

  BY คือ  จาํนวนเงินท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ ภายหลงัจากการหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ

จาํหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใดๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีไดรั้บจาก

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

13.5 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพ่ือกาํหนดสิทธิในการ

รับเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีออกใหม่  

 ราคาแปลงสภาพ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  NCP = OCP x A  

           (A+B) 

 โดยท่ี  NCP คือ ราคาแปลงสภาพใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

  OCP คือ ราคาแปลงสภาพเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

  MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้

สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนั

ทาํการ (สิบหา้วนัทาํการ) ติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพ่ือกาํหนดสิทธิใน

การรับเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีออกใหม่  

  A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญั เพ่ือสิทธิในการรับหุน้ปันผล  

  B คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
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13.6 เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หลงัหกัภาษีเงินได ้ สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

ในระหวา่งอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที

ตั้งแต่วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพ่ือกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล 

  NCP = OCP x [MP – (D-R)] 

          MP 

 โดยท่ี  NCP คือ  ราคาแปลงสภาพใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

OCP คือ  ราคาแปลงสภาพเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญั

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ (สิบ

หา้วนัทาํการ) ติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพ่ือกาํหนดสิทธิในการรับเงินปัน

ผล  

D คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  

R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หลงั

หกัภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 80 (ร้อยละแปดสิบ) มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล  

13.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้ โดยท่ีเหตุการณ์นั้น

ไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ 13.2 ถึงขอ้ 13.5 คณะกรรมการบริษทัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะพิจารณาเพ่ือ

กาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิอยา่งเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยไป

กวา่เดิม ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด 

13.7 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ ตามขอ้ 13.2 ถึงขอ้ 13.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะคาํนวณการ

เปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ สาํหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนัใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบัดงัน้ี คือ ขอ้ 13.2 

ขอ้ 13.3 ขอ้ 13.4 ขอ้ 13.5 และขอ้ 13.6 โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคา

แปลงสภาพเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่ง (หา้ตาํแหน่ง) โดยใหปั้ดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 (หา้) ข้ึน ถา้ตาํแหน่งท่ี 6 (หก) มี

ค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 5 (หา้) นอกนั้นใหปั้ดลง 

13.8 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพตามขอ้ 13.2 ถึงขอ้ 13.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทาํใหร้าคา

แปลงสภาพใหม่สูงข้ึน เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ 

13.9 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาแปลงสภาพใหม่มีราคา ซ่ึงตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตรา

ไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ กใ็หใ้ชร้าคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั ตราบเท่าท่ี

กฎหมายอนุญาตใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิบติัได ้ ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่สามารถปฏิบติัได ้ กใ็ห้
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ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และใหป้รับจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีสิทธิไดรั้บแทนการปรับราคาแปลงสภาพ 

13.10 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพ ในระหวา่งระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

หรือก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับหุน้สามญัท่ีออกใหม่

เน่ืองจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ใหก้ารเปล่ียนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบงัคบัใชต่้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีได้

แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไวน้ั้น และยงัมิไดรั้บจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย ์ เพ่ือมิใหสิ้ทธิ

ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปจากเดิม 

13.11 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ตามขอ้ 13 น้ี ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะดาํเนินการแจง้การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนั 

(เจด็วนั) 

 

14 การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรไว้เพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่

เพยีงพอ 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

14.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อเม่ือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้าแสดง

ความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิในระหวา่งระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพแต่ละคร้ัง แต่ผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดอ้ยา่งครบถว้น อนัเป็นผลทาํใหผู้ ้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดใ้นวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพนั้นๆ  

14.2  การคาํนวณค่าเสียหายท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชดใชใ้หผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 14.1 มีสูตรการคาํนวณ

ดงัน้ี  

 ค่าเสียหาย เท่ากบั A x (MP-CP)  

 โดยท่ี  A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ามการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  

  MP คือ  ราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ (สิบหา้วนัทาํการ) ติดต่อกนัก่อนวนัใช้

สิทธิแปลงสภาพนั้นๆ)  

  CP คือ  ราคาแปลงสภาพ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพนั้นๆ  

 อยา่งไรกต็าม ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ชดใชค้่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหากบุคคลท่ี

สามใชสิ้ทธิเลิกสัญญา หรือ เรียกค่าเสียหาย หรือ สัญญายติุลงดว้ยเหตุอ่ืน นอกจากสาเหตุท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพไม่สามารถออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดต้ามขอ้ 14.1  

14.3  ในการชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 14.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากท่ีผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ (เอกสารแนบทา้ย

ขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 3) ภายใน 15 วนั (สิบหา้วนั) นบัจากวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  



-ฉบับร่าง- 

หน้าท่ี 20 

14.4  การชดใชค้่าเสียหายในขอ้ 14 น้ีไม่เป็นการกระทบกบัสิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ยงัคงมีสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีแสดงความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพแลว้ แต่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่

สามารถจดัหาใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพได ้แมว้า่จะไดช้ดใชค้่าเสียหายในขอ้ 14 น้ีแลว้ 

 

15. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

15.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้ ไม่วา่ในเวลา

ใดๆ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 30 วนั 

(สามสิบวนั) นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถือหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 25 (ร้อยละยีสิ่บหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีคาํขอเป็นหนงัสือใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) หากเกิดเหตุผดินดักรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และในขณะนั้นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ยงัมิไดส่้งหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหท้าํการชาํระหน้ีหุน้กูค้า้งชาํระตามขอ้ 11.2 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 18.1 

(ค) หากมีกรณีท่ีจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ แทนผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายเดิม 

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีการออกหนงัสือเพ่ือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตาม ขอ้ 17.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์สาํคญัซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ร้อยละยีสิ่บหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัมิไดไ้ถ่

ถอนทั้งหมด (โดยมีหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ) เห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพ หรือความสามารถของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

15.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีเรียกประชุมและดาํเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและ

ผกูพนัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทุกรายไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่กต็าม ส่วนหลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ นั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 1 

 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีมติไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพได้

อนุมติักระทาํการใดๆ โดยการลงนามในสาํเนามติของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมติในลกัษณะดงักล่าวจะมีผลใช้

บงัคบั หากไดมี้การลงนามโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงมีคะแนนเสียงรวมตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการลงมติใน

เร่ืองนั้นๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 ของเอกสารแนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิ หมายเลข 1 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดในยอ่หนา้น้ี จาํนวนรวมของเสียงสาํหรับการลงคะแนนนั้นจะทาํการคาํนวณจากจาํนวนเงินคงคา้ง

ทั้งหมดของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ ขณะท่ีมตินั้นจะมีผลใชบ้งัคบั โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งส่งมอบสาํเนามติ

ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีการลงนามโดยชอบ ใหก้บัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใน30 วนั (สามสิบวนั) นบั

จากวนัท่ีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บสาํเนามติดงักล่าว 

15.3 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัควรทั้งหมด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพ ทั้งท่ีเรียกประชุมโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และท่ีเรียกประชุมโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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16. อาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

16.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรับผดิต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เวน้แต่บรรดาความเสียหายท่ีเกิดกบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมาจากการท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความจงใจหรือโดยมิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามท่ีจะพึง

คาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ีประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

16.2 นอกเหนือจากบรรดาอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ

มีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 16.2 น้ี และขอ้อ่ืนๆ ของขอ้กาํหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้

กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจของตนตามขอ้กาํหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชดุ้ลยพินิจ

ไดโ้ดยอิสระโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกั 

(ข) ทาํความตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

1) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพในประเดน็ซ่ึง

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือไม่ทาํใหสิ้ทธิ

ประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยลง และ 

2) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพในประเดน็ท่ี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นวา่เป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 

3) ผอ่นผนัหรือยกเวน้ไม่ถือวา่กรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 11.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนดัท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการตามขอ้ 11.2 หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นวา่การผอ่นผนัหรือยกเวน้ดงักล่าวเป็นเร่ือง

ท่ีเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกั 

(ค) รับและเกบ็รักษาเอกสารและทรัพยสิ์น รวมทั้งหลกัประกนั (ถา้มี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งรับ

ไวแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้กาํหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ง) เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกคร้ังและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพวา่
ควรจะดาํเนินการอยา่งไรในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ี

มี หรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอยา่งมีนยัสาํคญั 

(จ) จดัทาํรายงานส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เก่ียวกบัเร่ืองสาํคญัท่ีไดด้าํเนินการไปตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยไม่ชกัชา้ 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขาดคุณสมบติั และไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขคุณสมบติัของตนให้

ถกูตอ้งภายใน 60 วนั (หกสิบวนั) นบัจากวนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเป็นหนงัสือทนัทีท่ีพน้ระยะเวลาดงักล่าวเพ่ือใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอตวั

บุคคลท่ีจะเขา้รับทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนตน และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพตามขอ้ 15.1 (ค) โดยไม่ชกัชา้ 
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16.3 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ สาํหรับความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน โดยเช่ือถือหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ หรือความเห็น คาํแนะนาํ หรือขอ้มูลท่ีจดัทาํโดยผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดย

เฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือดว้ยความสุจริต และดว้ยความระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลท่ี

ประกอบการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ แมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่หนงัสือรับรอง ความเห็น คาํแนะนาํ 

หรือขอ้มูลดงักล่าวจะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

 

17. การแต่งตั้งและเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

17.1 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้ต่งตั้ง ธนาคาร [] จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

และมีความเป็นอิสระ ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

และใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกรายยนิยอมใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ต่งตั้ง ธนาคาร [] จาํกดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

17.2 กรณีท่ีจะตอ้งทาํการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขาดคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และไม่

สามารถแกไ้ขการขาดคุณสมบติัภายใน 60 วนั (หกสิบวนั) นบัแต่วนัท่ีขาดคุณสมบติันั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีมติใหเ้ปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เน่ืองจากเห็นวา่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้

กูแ้ปลงสภาพปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหนา้ท่ี 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

หรือขอ้กาํหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา 30 วนั (สามสิบ

วนั) นบัจากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดมี้หนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทาํการแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพบอกเลิกการทาํหนา้ท่ีโดยถกูตอ้งตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(จ) เม่ือเกิดเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีทาํใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพระงบัไป ตามรายละเอียดท่ีกาํหนด

ไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

17.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตอ้งทาํการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) เรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพ่ือใหล้งมติอนุมติัการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแต่งตั้ง

บุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เขา้ทาํหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพเขา้ทาํหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนต่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย  ซ่ึงหากไม่มีผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (ร้อยละสิบ) 
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ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดยืน่หนงัสือคดัคา้นภายในระยะเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) นบั

จากวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพออกหนงัสือดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดอนุมติัการ

เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอไวใ้น

หนงัสือแจง้นั้นแลว้  

ทั้งน้ี ในระหวา่งท่ียงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็

ตาม ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดิมไปพลางก่อนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

17.4 การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ี  ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพได้

ดาํเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้ง

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

เดิมจะตอ้งทาํการส่งมอบทรัพยสิ์น เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี

ไดรั้บแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่อยา่ง

เตม็ท่ีเพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

 

18 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดสิทธิ 

18.1 ยกเวน้กรณีตาม 18.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่วา่ในกรณีใดๆ จะทาํไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บความยนิยอม

ล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

18.2 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมิตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ

สิทธิของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งกระทาํเพ่ือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ี

ปรากฏอยา่งชดัแจง้ 

18.3 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ นายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั (สิบหา้วนั) นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิและ

จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

 

19. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ 

 หากใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชาํรุดดว้ยประการใดๆ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีปรากฏช่ือใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิยืน่คาํขอใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพออกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่  โดย

จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายตามท่ีนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนด ในการน้ี นายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพจะตอ้งออกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 15 วนัทาํการ (สิบหา้วนัทาํการ) นบัแต่วนัท่ีนาย



-ฉบับร่าง- 

หน้าท่ี 24 

ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บคาํขอใหอ้อกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัใหม่ และเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีนายทะเบียน

หุน้กูแ้ปลงสภาพกาํหนด และนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพวา่มีการยกเลิกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพฉบบัเก่าดว้ย 

 

20. คาํบอกกล่าว 

20.1 คาํบอกกล่าวถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 คาํบอกกล่าวถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถือวา่ไดส่้งโดยชอบหากไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือการส่งโดย

วธีิท่ีเทียบเคียงกนั หรือทางไปรษณียอ์ากาศหากส่งไปยงัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ ไปยงัท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ตามท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงจะถือไดว้า่เป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวนัท่ีสามนบัจากวนัท่ี

ไดส่้งทางไปรษณีย ์หรือในวนัท่ีเจด็นบัจากวนัท่ีส่ง หากเป็นการส่งจากประเทศอ่ืนนอกจากประเทศของผูรั้บ 

20.2 คาํบอกกล่าวถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 (ก) คาํบอกกล่าวถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถือวา่ไดส่้งโดยชอบ หากได้

ส่งไปยงัท่ีอยูห่รือหมายเลขโทรสารของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.1.4 หรือ 9.3 

ตามลาํดบั และ 

 (ข) คาํบอกกล่าวอาจจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือทางโทรสารกไ็ด ้ทั้งน้ี การติดต่อส่ือสารใดๆ ระหวา่ง

บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิจะมีผลกต่็อเม่ือ 

  (1) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือไดรั้บในรูปแบบท่ีอ่านไดแ้ละสมบูรณ์ หรือ 

  (2) หากเป็นการส่งโดยจดหมาย เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บ

จดหมาย 

 

21 ผลบังคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

 ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเร่ิมในวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไปจนถึงวนัท่ีมีการชาํระหน้ีตามหุน้กูแ้ปลง

สภาพครบถว้นเรียบร้อยแลว้ โดยขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความ

ใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุน้กูแ้ปลงสภาพแทนขอ้ความของกาํหนดสิทธิ

เฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 
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 บริษัท ดราโก้ พซีีบี จํากดั (มหาชน) 

 ในฐานะผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

  

 โดย     ประธานกรรมการ 

 ดร. วพิรรธ์ เริงพิทยา 

 

  

 โดย     กรรมการผูจ้ดัการ 

 นายเฉิน จุง คุน 
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เอกสารแนบท้ายข้อกาํหนดสิทธิ หมายเลข 1 

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

1. การเรียกประชุม 

 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ แลว้แต่

กรณี จะตอ้งดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ

วธีิการอ่ืนใดเทียบเคียงกนั ถึงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียก

ประชุม) และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั (เจด็วนั) (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดั

ประชุม) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งระบุ วนั เวลา สถานท่ีสาํหรับการ

ประชุม วาระการประชุมและผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม ทั้งน้ี นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูทุ้กรายตามรายช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

 

2. ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจแต่งตั้งใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายอ่ืนหรือบุคคลใดๆ (“ผูรั้บมอบฉนัทะ”) เขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ โดยจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนหุน้กู้

แปลงสภาพกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่นายทะเบียน

หุน้กูแ้ปลงสภาพไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง (ยีสิ่บส่ีชัว่โมง) ก่อนเวลานดัประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซ่ึง

ไดรั้บการร้องขอจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ทาํการช้ีแจงและแสดงความเห็นต่อท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 

 

3. องค์ประชุม 

(ก) ในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 

และ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจาํนวนรวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ร้อยละยีสิ่บหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการ

ประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3 (ก) น้ี องคป์ระชุมสาํหรับการ
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ประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตั้งแต่สองรายข้ึนไปไม่วา่จะถือหุน้กู้

แปลงสภาพรวมกนัเป็นจาํนวนเท่าใดกต็ามเขา้ร่วมประชุม 

(ข) การประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผู ้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพตั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (ร้อยละหา้

สิบ) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการ

ประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อน ซ่ึงไม่สามารถ

ประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้น้ี องคป์ระชุมสาํหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้ง

ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ร้อยละ

ยีสิ่บหา้) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 

(ค) การประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กู้

ตั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 66 (ร้อยละหกสิบหก) ของหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพเป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อน ซ่ึงไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจาก

ขาดองคป์ระชุมตามขอ้น้ี องคป์ระชุมสาํหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพ ตั้งแต่สองรายข้ึนไป ซ่ึงถือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 33 (ร้อยละ

สามสิบสาม) ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 

 

4. ประธานในที่ประชุม 

 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ จะทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ี้จะทาํหนา้ท่ีประธานไม่มาประชุมเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 นาที (ส่ีสิบห้า

นาที) ใหท่ี้ประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

5. การเลือ่นประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่คร้ังใด หากปรากฏวา่เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 นาที (ส่ีสิบหา้นาที) 

ยงัมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในท่ีประชุมจะตอ้งสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก) ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูเ้รียกประชุม ใหป้ระธานในท่ีประชุม

เล่ือนการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไปประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีซ่ึงประธานกาํหนด  โดยวนันดั

ประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั (เจด็วนั) แต่ไม่เกิน 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัจากวนันดั

ประชุมเดิม ทั้งน้ี เวน้แต่ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตกลงกนัใหไ้ม่มีการเรียก

ประชุมใหม่ นอกจากน้ีเร่ืองท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาได้

โดยชอบในการประชุมคร้ังก่อนเท่านั้น 
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(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้ (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองคป์ระชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังก่อน
ขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีกาํหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมสาํหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัข้ึน เน่ืองจาก

การประชุมคร้ังก่อนขาดองคป์ระชุมใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพตามรายช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งไดเ้คยจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพให ้ ในคร้ังท่ีขาดองค์

ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั (สามวนั) ก่อนวนันดัประชุมคร้ังใหม่ (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือ

เรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งระบุวนั เวลา สถานท่ี

สาํหรับการประชุม วาระการประชุม และองคป์ระชุมท่ีตอ้งการสาํหรับการประชุมคร้ังใหม่ 

 

6. มตขิองที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่างๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหต้ดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท่ี

ประธานในท่ีประชุมกาํหนด ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตน

ถืออยู ่โดยใหถื้อวา่หุน้กูแ้ปลงสภาพหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุม

มีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพ่ิมจากคะแนนเสียงท่ีประธานในท่ี

ประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

6.2 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในเร่ืองต่างๆ นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดย

คะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (ร้อยละหา้สิบ) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึง

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่  

ร้อยละ 66 (ร้อยละหกสิบหก) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) การเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหม่  

6.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

75 (ร้อยละเจด็สิบหา้) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การชาํระหน้ีตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืน หรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแกไ้ขวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือวนัครบกาํหนดชาํระเงินไม่วา่จาํนวนใดๆ ตามหุน้กู้

แปลงสภาพ  
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(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจาํนวนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจาํนวนอ่ืนใดท่ีคา้งชาํระหรือท่ี

จะตอ้งจ่ายตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ง) การเปล่ียนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จาํนวนใดๆ  ท่ีจะตอ้งชาํระตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(จ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระชุม (ขอ้ 3.) 

และมติของท่ีประชุม (ขอ้ 6.) 

(ฉ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามขอ้ (ก) ถึง (จ) 

ขา้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

 

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใหป้ระธานในท่ีประชุมคร้ังนั้น

ลงนามรับรองภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัจากวนัประชุมและเกบ็รักษาตน้ฉบบัไวร้วมทั้งจดัใหมี้สาํเนาเพ่ือใหผู้ ้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพตรวจสอบได ้ ณ สาํนกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในวนัและเวลาทาํการของ

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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ใบหุ้นกู้แปลงสภาพระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
Name-Registered Certificate of Unsubordinated and Unsecured Convertible 
Debentures in Registered Form with a Debentureholders’ Representative   

เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ [] 
Certificate No. [] 

 
บริษัท ดราโก้ พซีีบี จาํกัด (มหาชน) 

Draco PCB Public Company Limited 
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

Convertible Debentures of Draco PCB Public Company Limited No. 1/2557 Due B.E. 2562 
 

วนัที่ออกหุ้นกู้   20 สิงหาคม 2557 วนัครบกําหนดไถ่ถอน 19 สิงหาคม 2562 อาย ุ5 ปี มลูคา่ที่ตราไว้ 100 บาท /หน่วย จํานวนที่ออก ไมเ่กิน 6,000,000 หน่วย มลูค่ารวม ไมเ่กิน  600,000,000 บาท 
Issue Date 20 August 2014 Maturity Date 19 August 2019 Term 5 Years Face Value 100 Baht /Unit Issuing Amount not over 6,000,000 Units Total Amount not over  600,000,000 Baht  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.19 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  ชําระปีละ 2 ครัง้ 
Interest Rate 5.19% per annum throughout the term of the Debentures Payable Semi-annually 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้) จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
Draco PCB Public Company Limited (the Issuer) will redeem the Convertible Debentures as specified in the Conditions. 
ชื่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ [] จํานวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ [] หน่วย 
Name of Convertible Debenture Holder [] No. of Convertible Debentures [] Units 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ [] จํานวนเงิน [] บาท 
Convertible Debenture Holder Registration No. [] Amount [] Baht 
หมายเลขหุ้นกู้แปลงสภาพตัง้แต ่ [] ถงึ [] วนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 20 สิงหาคม 2557 
Serial No. From  [] to [] Issue Date of the Certificate 20 August 2014 

หุ้นกู้แปลงสภาพนีอ้ยู่ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกาํหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปภายหน้า 
The Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) and/or any amendment as may be made to the Conditions at a later date 
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพไมด่้อยสิทธิและไม่มีประกนัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย และผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชําระหนีไ้มด่้อยกว่าสิทธิได้รับชําระหนีข้องเจ้าหนีไ้มม่ีประกนัทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของ 
ผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตบ่รรดาหนีท้ี่มีบรุิมสิทธิตามกฎหมาย 

The Convertible Debentures are unsubordinated and unsecured convertible debentures of the issuer. Each convertible debenture has equal legal status. The Debenture holders has the right to all payments shall rank pari passu with the 
rights of other present and future ordinary creditors of the Issuer, except for the debts, the payment of which is preferred by law. 
 

 
 
 
  

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้  
Director/Registrar 
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เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้คําเฉพาะท่ีใช้ในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้ให้มีความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  
Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Conditions.  
สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ  
Summary of the Conditions of the Convertible Debentures  
1. หุ้นกู้แปลงสภาพนีเ้ป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และระบช่ืุอผู้ ถือ  

These Convertible Debentures are unsecured, name registered and unsubordinated convertible debentures.  
1.1 นายทะเบียน: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

Registrar: Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
1.2 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ: [] 

 Convertible debenture holders’ Representative: [] 
2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบีย้และวิธีการในการชําระดอกเบีย้และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ  

Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Convertible Debentures.  
2.1 ผู้ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะคํานวณดอกเบีย้และชําระดอกเบีย้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยชําระดอกเบีย้ทุก ๆ 6 (หก) เดือนในวันท่ี 30 มิถุนายน และ  

31 ธนัวาคม ของทกุปีตลอดอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ  
The Issuer will calculate and pay the interest according to the Conditions. The interest shall be payable semi-annually on 30 June and 31 December of every year during 
the term of the Convertible Debentures.  

2.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ จ่ายดอกเบีย้ตามข้อ 2.1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
The Issuer will assign the Registrar to pay the interest as specified in Clause 2.1, to Convertible Debenture holders by sending them crossed cheques in the name of 
each Convertible Debenture holder via registered mail or air mail (for the foreign Convertible Debenture holders) according to the address appearing in the register of 
the Convertible Debentures on the closing date of the register for suspension of the transfer of Convertible Debentures or transfer of money to the account of the 
Convertible Debenture holders according to the procedures specified in the Terms and Conditions.  

2.3 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องเวนคืนใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (เว้นแต่กรณีมีข้อสงสยั หรือกรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ) ณ สํานกังานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ จ่ายเงินต้นและดอกเบีย้สําหรับงวดดอกเบีย้สดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ โดยจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใน
ต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  
The holders of Convertible Debentures are not needed to surrender the Convertible Debenture certificates to the Registrar (except there is doubt or convertible 
requested by Convertible Debenture holders) at the head office of the Registrar. The Registrar shall pay the last principal repayment and last interest payment to the 
Convertible Debenture holders on the maturity date by issuing crossed cheques in the name of each Convertible Debenture holder via registered mail or air mail (for the 
foreign Convertible Debenture holders) according to the address appearing in the register of the Convertible Debentures or remitting money to the account of the 
Convertible debenture holders according to the procedures specified in the Terms and Conditions.  

3. การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ  
The Closure of the Register  
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนจะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนั ก่อนวนักําหนดชําระดอกเบีย้ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ วนัอ่ืนใดเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือวนัอ่ืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้
แจ้งแก่ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ) ทัง้นี ้
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเร่ิมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวนัแรก ซึง่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวนัแรกดงักล่าวให้เรียกว่า “วนั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัทําการให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 
The Issuer or the Registrar shall close the Register at noon on the fourteenth (14th) day prior to any Interest Payment Date, any date fixed for any other benefit of the Convertible 
Debenture holders, or any date fixed for any meeting of the Convertible Debenture holders or any other date for any other purpose as specified in these Conditions and as 
notified by the Issuer to the Registrar (except the last conversion date, the Register will be closed at noon on the thirty (30th) day prior to the maturity date of Convertible 
Debenture). The first day of each such closed period is called a “Record Date”. If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register shall be closed on the 
next Business Day. 

4. การใช้สิทธิแปลงสภาพ  
Conversion  
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึง่เป็นวนัทําการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ท่ีทําการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
The Convertible Debenture holders may convert the Convertible Debentures on any business day from 9.00 hrs. to 15.30 hrs. at the office of the Issuer. 
 

ลงลายมือช่ือผู้ โอน 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผู้ รับโอน 
(ผู้ ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพในสมดุทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name 

entered in the Register) 

ลงลายมือช่ือผู้ มีอํานาจประทบัตรานาย
ทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signature with the seal of 
the Registrar/Company 

 ช่ือ – สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1. ลงลายมือช่ือผู้ โอน 
Signature of Transferor 

ลงลายมือช่ือผู้ รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

2. ลงลายมือช่ือผู้ โอน 
Signature of Transferor 

ลงลายมือช่ือผู้ รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 
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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



เอกสารแนบท้ายข้อกาํหนดสทิธิ หมายเลข 4 

 

 

แบบแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครัง้สุดท้าย 

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

กรุณาส่งแบบแสดงความจํานงฯ นี ้ใหผู้อ้อกหุน้กู้แปลงสภาพในระหว่างวนัที ่20 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที ่4 สิงหาคม 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 และไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ ท่ีข้าพเจ้าถืออยู่ทัง้หมดเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ และเงินสดจากการแปลงสภาพ จํานวน 3.33 (สามจดุสามสาม) บาท ต่อหุ้นกู้แปลง
สภาพ 
 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

  



 

 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซือ้ควรศกึษาข้อมลูอย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรัพย์ 

ใบจองเลขที่ ……………………………….................. 
ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

จํานวนเงินรวม 600,000,000 บาท มลูค่าหน้าตัว๋หน่วยละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหน่วยละ 100 บาท 
เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ในอตัราสว่น 35.971667 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วนัท่ีจองซือ้   8 ส.ค. 2557  13 ส.ค. 2557  14 ส.ค. 2557  15 ส.ค. 2557  18 ส.ค. 2557 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ  
ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………….…………………………………….………………… ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี .………………………..………...........................  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี……………..………… ตรอก/ซอย ………………..………………………… ถนน ………………………….…….…………ตําบล/แขวง..........................................................  
อําเภอ/เขต…………………………………………… จงัหวดั …………………………..….……………… รหสัไปรษณีย์ ………………….…….….........โทรศพัท์...............................................................  
  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว (โปรดระบสุญัชาติ) ……………………………………………………………………………………....................................................................  
เลขประจําตวัประชาชน / เลขท่ีใบต่างด้าว / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ............................................................................ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ……………………………....................................................................................  
วนัเกิด (วนั/เดือน/พ.ศ.) …………………………………………………. เพศ ……………………………...………….. อาชีพ ……………………………………………..……… ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี      ไม่หกัภาษี 
  นิติบคุคลสญัชาติไทย     นิติบคุคลสญัชาตติ่างด้าว (โปรดระบสุญัชาต)ิ ………………………………………………… วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วนั/เดือน/พ.ศ.) ……………………………………………  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ……………………………………............................................................................................................................................. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี      ไม่หกัภาษี 
ข้าพเจ้ามีหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 จํานวน ......................................................................หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน ............................................หน่วย 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ดังนี ้ 
 จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้ (หน่วย) จํานวนเงินท่ีจองซือ้ (บาท) 
  จองซือ้ตามสทิธิทัง้จํานวน หรือ     จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ   
  จองซือ้เกินกว่าสทิธิ    

รวมจองซือ้ทัง้สิน้ (ตวัเลข)    
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวโดย (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
  เงินสด   เงินโอน   เช็คบคุคล   เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) 
(การชําระเป็นเช็คบคุคลและเช็คธนาคาร ต้องชําระภายในเวลา 12.00 น  ของวนัท่ี 15 ส.ค. 2557 เท่านัน้ และเช็คต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 15 ส.ค. 2557) 
เลขท่ีเช็ค …………………………… ธนาคาร ……………………….……………………… สาขา …………….…………………… ลงวนัท่ี …...…………………… สัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. ดราโก้ พซีีบี” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจดัสรร โดย (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
  ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามในช่ือของข้าพเจ้า และจดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือทําให้
การจดัทําใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ 
  ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการให้บริษัท ………………………………………………….………. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ………………… นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ช่ือ ………………………..……………… เลขท่ี ……………………………….. ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์) ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัปิดการจองซือ้ 

ข้าพเจ้าขอให้ความยนิยอมแต่งตัง้ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้” ตามที่บริษัท ดราโก้ พีซีบี จากัด (มหาชน) ได้เสนอแต่งตัง้ ให้ทาํหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่าว เม่ือครบกําหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ ครบกําหนดไถ่ถอน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ จ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นแก่ข้าพเจ้า  
และหากข้าพเจ้าแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ จ่ายเงินสดจากการแปลงสภาพ จํานวน 3.33 บาท ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพหนึง่หน่วยแก่ข้าพเจ้า โดย (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้าและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร ………………………..……………… สาขา..................................... บญัชีออมทรัพย์ / กระแสรายวนั เลขท่ี…………………….……………………..  
 ดร๊าฟธนาคาร ในสกลุเงินต่างประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และจดัส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 ในสกลุเงิน    ดอลล่าร์สหรัฐ    ยโูร    เยนญ่ีปุ่ น    อ่ืนๆ โปรดระบ ุ……………………………………………………………. 
 (ในกรณีท่ีธนาคารผู้ออกดร๊าฟไม่สามารถออกดร๊าฟในสกลุเงินท่ีระบไุว้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกดร๊าฟธนาคารในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐแทน) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเส่ียงของการลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ และรับทราบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพจิารณาความเส่ียงในการเข้าลงทนุ ซึง่ได้ทําการศกึษาและทําความเข้าใจใน
ความเส่ียงของการลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทนุหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ ใดหรือเจ้าหน้าท่ีใดให้คําแนะนํา ชีช้วน หรือชกัจงูเพ่ือให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าว หากเกิด
ความเสียหายใดๆ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีจองซือ้ หรือตามจํานวนท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจดัสรรให้ โดยจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและยอมรับว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และข้อความใดๆ ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตรวจดขู้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 
 ลงช่ือ...............................................................................ผู้จองซือ้ 
 (……………………………………………………..……) 
เพ่ือประโยชน์ของหรือในฐานะผู้ รับมอบอํานาจ / ผู้ลงนามแทนของ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วนัท่ีจองซือ้   8 ส.ค. 2557  13 ส.ค. 2557  14 ส.ค. 2557  15 ส.ค. 2557  18 ส.ค. 2557            ใบจองเลขที่ ……………………………….................. 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) .........................................................................................................................................................................................................
เพ่ือจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จํานวน ………………………………........................................... หน่วย รวมเป็นเงิน …………...………………....…...........................................…………..บาท 
โดยชําระเป็น   เงินสด    เงินโอน    เช็คบคุคล   เช็คธนาคาร 
เลขท่ีเชค็ ………………………………………….. ธนาคาร ………………………..……………..………… สาขา …………………………...….…..……………. ลงวนัท่ี …………………………………… 

ลงช่ือ ………………………………………………..เจ้าหน้าท่ีผู้ รับจอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชี 

เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 





FREE

โทร�พ�เค�อน�

address

หมายเลขโทร�พ�

(�ห�บแ�งผลการส�ครทาง sms)

กร���อ�นมอบ�นาจใ��คคล�น�การแทน

อากร
แสตม�

(10 บาท)

(กร�มอบ�นาจ)

*สามารถตรวจสอบการส�ครใ�บ�การและ�อ�ล��อ�นทาง
  �นเทอ�เ�ต�าน TSD Investor Portal ไ�� www.tsd.co.th

การแ�งความประสง�โดย�านบ��ท �น��บฝากห�กท�พ� (ประเทศไทย) ��ด 
ใ�หมายรวม�ง�กห�กท�พ���าพเ�า�อเ�นใบห�กท�พ� และ/ห�อฝากใน�ญ�
บ��ท�ออกห�กท�พ� และ/ห�อฝากไ��บสมา�ก�ฝาก (บ��ทห�กท�พ� ห�อ 
�สโตเ�ยน)”

ขอแ�งความประสง��จะ�บเ�น�นผล / ดอกเ�ย
รวม�ง�ท��นใด�เ�น�วเ�นเ�า�ญ�เ�นฝากธนาคาร :

�าพเ�า(��อ�น)……………………………………………………………………………………………………

สิทธิอื่นใดที่เปนตัวเง�นเขาบัญชีเง�นฝากธนาคาร

�าพเ�ามอบ�นาจใ�……………………………………………………………………………..�นใบส�ครแทน

ลง�อ…………………………………………..�มอบ�นาจ

( ………………………………………………………. )

ลง�อ…………………………………………………………………��อ�น

( …………………………………………………………. )   

ลง�อ………………………………………��บมอบ�นาจ

( ………………………………………………………. )
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	6.3.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นจองเกินสิทธิ

	6.4. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
	6.5. อื่นๆ
	6.5.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 6.2.3. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	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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