แบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ

กรุ ณายื่นแบบแสดงความจานงฯ นี้ ต่ อตัวแทนรั บแปลงสภาพ ในวันทาการและเวลาทาการ และ ณ สถานที่ทาการของตัวแทนรั บแปลงสภาพ
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาแสดงความจานงใช้ สิทธิแปลงสภาพ (ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ)
วันที่
ข้ าพเจ้ า นาย นาง นางสาว นิติบคุ คล อื่นๆ ______________ชื่อ-สกุล
__________________
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ที่อยูเ่ ดิมตามที่เคยแจ้ งไว้ กบั นายทะเบียน ที่อยูใ่ หม่เพื่อใช้ รับเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแปลงสภาพ
________________________________________________________________________________________________________________________
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ซึ่งออก
โดย บริ ษัท สหพัฒนาอิ นเตอร์ โฮลดิ ง้ จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(“ข้ อกาหนดสิทธิ”) เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจานวน ___________________________หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หน่ ว ยละ 1,000 บาท โดยมี มู ล ค่ า หุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ ถื อรวม
จานวน
_____ บาท ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่
มีความประสงค์และขอแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ข้ าพเจ้ าถืออยูเ่ ป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพสาหรับวันแปลงสภาพที่ระบุไว้
ด้ านล่าง โดยเศษของจานวนหุ้นจากการคานวณการแปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพดังกล่าวจะได้ รับเป็ นเงินสดแทน ทัง้ นี ้ ตามวิธีการคานวณและข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยข้ าพเจ้ าขอใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลื อกข้อใดข้อหนึ่ง):
ทังหมดเต็
้
มตามจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้ าถือ
บางส่วนเป็ นจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ
หน่วย
ณ วันแปลงสภาพในวันที่

29 มีนาคม

29 มิถนุ ายน

29 กันยายน

29 ธันวาคม ปี

(หรื อวันทาการถัดไปกรณีวนั ดังกล่าวไม่ใช่วนั ทาการ)

ในการนี ้ ข้ าพเจ้ าขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดาเนินการลงทะเบียนชื่อของข้ าพเจ้ าในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ และดาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากการแปลงสภาพดังนี ้ (เลื อกข้อใดข้อหนึ่ง)
จัดทาใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้ าพเจ้ า เพื่อส่งมอบให้ แก่ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่
ที่ได้ แจ้ งไว้ ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันแปลงสภาพ
ให้ ดาเนิ นการน าหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพ ฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ ผู้ฝาก ผ่านบัญชี บริ ษัทหลักทรั พย์หรื อ Custodian
ชื่อ
______
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
ตามข้ อบั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ าเลขที่___________________ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กับบริ ษัทนัน้ (หากชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ า
ยินยอมให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดาเนินการนาหุ้นเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้ าพเจ้ า - สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7
(เจ็ด) วันนับจากวันแปลงสภาพ
นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้ าพเจ้ า - สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจาก
วันแปลงสภาพ • บุคคลธรรมดา กรอกแบบฟอร์ มเพิ่มเติม 1 ฉบับคือ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
• นิติบุคคล กรอกแบบฟอร์ มเพิ่มเติม 2 ฉบับคือ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล
และให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินสดสาหรับเศษของจานวนหุ้นที่คานวณตามวิธีการคานวณที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ แก่ข้าพเจ้ า (โดยเลื อกข้อใดข้อหนึ่ง)
ตามวิธีการรับเงินเดิมที่ข้าพเจ้ าเคยแจ้ งไว้ กบั นายทะเบียน
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน (ใช้ เฉพาะกรณีคืนเงินแทนเศษ/เงินชดใช้ ค่าเสียหายเท่านัน้ ไม่ รวมถึงการจ่ายเงินค่าดอกเบี ้ยและ/หรื อเงินต้ นในครัง้ ต่อไป)
ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของข้ าพเจ้ าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยูท่ ี่ได้ แจ้ งไว้ ด้านบน)
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของข้ าพเจ้ าที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคาร
________________ สาขา
บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เลขที่
โดยข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี ้มาพร้ อมด้ วยแล้ ว
1. เอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
2. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
 กรณีบคุ คลธรรมดาต่างด้ าว: สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
 กรณีนิติบคุ คลในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิ น 1 ปี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และ (2) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้ าว) ของกรรมการ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
 กรณีนิติบคุ คลต่างประเทศ: (1) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลและเอกสารแสดงอานาจของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลดังกล่าว และ (2) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี ้ต้ องได้ รับการรับรองโดย Notary Public ด้ วยและมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 สาเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีต้องการเปลี่ยนวิธีรับเงินแทนเศษ/เงินค่าเสียหาย) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ได้ รับเอกสารการแปลงสภาพหุ้นกู้เรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ..........................................ผู้รับเอกสาร
วันที่............................................................

ลงชื่อ
(

)
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

