
 

 
 

ตัวอย่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

วัตถุประสงคใ์นการจัดท า 
  ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(“ขอ้ก ำหนดสิทธิ”) เป็น
เอกสำรส ำคญัที่จะใชบ้งัคบัในกำรช ำระหนีต้ำมหุน้กู ้กำรก ำหนดเงื่อนไขผกูพนัระหว่ำงผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จึงออกประกำศก ำหนดใหก้ำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นกรณีทั่วไปตอ้งจดัใหม้ีขอ้ก ำหนด
สิทธิทกุกรณี โดยมีรำยกำรและสำระส ำคญัขัน้ต ่ำตำมมำตรำ 42 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบตัิตำมประกำศขำ้งตน้ และลดตน้ทนุของผูอ้อก 
หุน้กูใ้นกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดสทิธิดงักลำ่ว ส  ำนกังำนจึงไดจ้ดัท ำตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิขึน้ตำมเอกสำรที่แนบมำนี ้ 

 

การใช้ตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิ 

ผูข้ออนญุำตออกและเสนอขำยหุน้กูส้ำมำรถเลือกใชต้วัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิฉบับนีเ้ป็นแนวทำง
ในกำรจดัท ำรำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่ยื่นต่อส ำนกังำนได ้โดยสำมำรถก ำหนดลกัษณะเฉพำะของหุน้กูเ้พิ่มเติมตำม
ควำมเหมำะสมของกำรออกหุน้กูน้ัน้ ๆ  ทัง้นี ้ในกำรยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน หำกผูข้ออนญุำตประสงคจ์ะ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัของรำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิใหแ้ตกต่ำงจำกตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิขำ้งตน้ซึ่งจะกระทบ
ต่อกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้ผูข้ออนญุำตควรแสดงควำมแตกต่ำงดงักลำ่วใหช้ดัเจนพรอ้มทัง้อธิบำยเหตผุล
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำนดว้ย  อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูข้ออนญุำตไม่ประสงคจ์ะใชต้วัอย่ำง
ขอ้ก ำหนดสิทธินีเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัท ำรำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่ยื่นต่อส ำนกังำน ผูข้ออนญุำตควรตรวจสอบควำม 
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในรำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิโดยจะตอ้งมีควำมชดัเจนและเป็นธรรม และครอบคลมุ
รำยละเอียดตำมตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธินีด้ว้ย 
 

ผู้จัดท าตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิ 

ในกำรจดัท ำตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบันี ้ส  ำนกังำนไดร้บัควำมอนเุครำะหใ์นกำรด ำเนินกำร
ยกรำ่งจำกนำยวีระวงศ ์จิตตม์ิตรภำพ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิัท ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จ ำกดั และไดร้บั 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจำกคณะท ำงำนพิจำรณำรำ่งขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กู้และผูถื้อหุน้กู ้ 
ซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทนจำกภำคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ศนูยซ์ือ้ขำยตรำสำรหนีไ้ทย บรษิัทกฎหมำยซิเมนตไ์ทย 
จ ำกดั สมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรดีบีเอสไทยทน ุจ ำกดั (มหำชน) 
ส  ำนกังำนจึงขอขอบพระคณุผูม้ีสว่นรว่มในกำรจดัท ำตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักลำ่วมำ ณ โอกำสนีด้ว้ย และ 
หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนต์่อผูเ้ก่ียวขอ้งในตลำดตรำสำรหนี ้ทัง้ในดำ้น 
ผูจ้ดัท ำขอ้ก ำหนดสิทธิและผูใ้ชข้อ้ก ำหนดสิทธิ เช่น ผูอ้อกหุน้กู ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ผูล้งทนุ และตลำดรอง 
ตรำสำรหนี ้

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 สิงหำคม 2545 
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ตัวอย่าง 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้1 

[ระบุชื่อของหุ้นกู้]2 

[“ชื่อของหุน้กู”้] (“หุน้กู”้) ออกโดย [ชื่อของผูอ้อกหุน้กู]้ (“ผูอ้อกหุน้กู”้) ตำมมติ [ที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ / ที่ประชมุ
คณะกรรมกำร]3 ของผูอ้อกหุน้กูเ้ม่ือ [วนัที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู]้ เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู้จะตอ้งผกูพนัตำม 
ขอ้ก ำหนดสิทธิทกุประกำร และใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็น
อย่ำงดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กูด้ว้ย ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิ ส  ำเนำสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
และส ำเนำสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุน้กู้4 ไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูข้อ 
ตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำต่ำง ๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1. ค าจ ากัดความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธิใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้5 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กูส้  ำหรบัหุน้กู ้

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง [ชื่อนำยทะเบียนหุน้กู]้ หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบ
ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ค า้ประกัน” หมำยถึง (ชื่อผูค้  ำ้ประกนั)]6 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในหุน้กูแ้ตล่ะจ ำนวนตำมขอ้ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง [ชื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู]้ หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบให้

________________________ 

 

1 ขอ้ก ำหนดสิทธินีใ้ชส้  ำหรบัหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ หำกเป็นหุน้กูช้นดิอื่น จะตอ้งมีกำรแกไ้ขขอ้ควำมในส่วนท่ีใชเ้ฉพำะ
หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อใหเ้หมำะสมก่อน 

2 ตอ้งเป็นชื่อเรียกเฉพำะเพื่อประโยชนใ์นกำรอำ้งอิงถึงหุน้กูท้ี่เสนอขำย ซึง่จะตอ้งแสดงถงึปีที่ครบก ำหนดไถ่ถอนและ
ลกัษณะพิเศษของหุน้กู ้ เช่น กำรมีหลกัประกนัหรือมีผูค้  ำ้ประกนั เป็นตน้ (ถำ้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

3 เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิัทผูอ้อกหุน้กู ้
4 ระบชุื่อสญัญำอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สญัญำหลกัประกนั สญัญำค ำ้ประกนั ฯลฯ ดว้ย - ถำ้ม ี
5 ในกรณีที่ขอ้ควำมที่จะตอ้งท ำควำมตกลงกนัเพิม่เติม เช่น ขอ้ควำมในขอ้ 5 ขอ้ 6  ขอ้ 7 และขอ้ 8 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ      
 มีค ำจ ำกดัควำมนอกจำกที่ปรำกฏอยู่นี ้ใหเ้พิ่มค ำจ ำกดัควำมดงักล่ำวไวใ้นขอ้ 1 นีด้ว้ย 
6 ถำ้ไม่มีผูค้  ำ้ประกนั ใหต้ดัขอ้ควำมในส่วนนีท้ิง้ 
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ท ำหนำ้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 
“ผู้ออกหุ้นกู้” หมำยถึง [ชื่อผูอ้อกหุน้กู]้ 

“วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมำยถึง [วนัที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“วันก าหนดช าระดอกเบีย้” หมำยถึง [ระบวุนัที่และเดือนที่ก ำหนดใหท้ ำกำรช ำระดอกเบีย้
ของแต่ละปีตลอดอำยขุองหุน้กู]้ 

“วันท าการ” หมำยถึง วนัที่ธนำคำรพำณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท ำกำรใน
กรุงเทพมหำนคร  ซึ่งมิใช่วนัเสำรห์รือวนัอำทิตย ์

“วันออกหุ้นกู้” หมำยถึง [วนัที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ขอ้มลูทำงทะเบียนซึ่งบนัทกึ
รำยละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้เช่น ชื่อและที่อยู่ของ 
ผูถื้อหุน้กู ้กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำรออกใบหุน้กูใ้หม่ 
ไวต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์
และตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือประกำศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

สิทธิในหุ้นกู้ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในหุน้กูอ้นัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) 
สิทธิในกำรไดร้บัช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ และสทิธิในกำร 
เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผูถื้อหุน้กู ้

“สัญญาค า้ประกัน” หมำยถึง สญัญำค ำ้ประกนัลงวนัที่ [•] ระหว่ำงผูอ้อกหุน้กูก้บั 
ผูค้  ำ้ประกนั ซึ่งมีสำระส ำคญัตำมที่ระบใุนเอกสำรหมำยเลข  

[•] แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิ]7 

“สัญญาแต่งต้ังนายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุน้กู ้ลงวนัที่ [•] ระหว่ำง
ผูอ้อกหุน้กู ้กบั นำยทะเบียนหุน้กู ้หรือสญัญำแต่งตัง้ 
นำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่เพื่อท ำหนำ้ที่แทน (ถำ้มี) 

“สัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูล้งวนัที่ [•] ระหว่ำง  
ผูอ้อกหุน้กู ้กบั ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทน 

________________________ 

 

7 ใชเ้ฉพำะกรณีของหุน้กูท้ี่มีผูค้  ำ้ประกนั 
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ผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เพื่อท ำหนำ้ที่แทน (ถำ้มี) 

“สัญญาหลักประกัน” หมำยถึงสญัญำสรำ้งภำระผกูพนัในทรพัยส์นิในลกัษณะต่ำง ๆ 
กนั ตำมรำยละเอียดสญัญำหลกัประกนัและทรพัยส์นิที่เป็น

ประกนัตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรหมำยเลข  [•] แนบทำ้ย 
ขอ้ก ำหนดสิทธิ  ซึ่งผูอ้อกหุน้กูท้  ำไวก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เมื่อวนัที่ 

[•]8 

“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์ หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หรือบคุคลอื่นที่ด  ำเนินกจิกำรรบัฝำกทรพัยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่ง
เขำ้รบัท ำหนำ้ที่แทน 

“หุ้นกู้” หมำยถึง [ชื่อของหุน้กู]้  

"อัตราดอกเบีย้ผิดนัด"  หมำยถึง [ระบอุตัรำดอกเบีย้ผิดนดั] 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าทีต่ราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุน้กูเ้ป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ9 มีอตัรำดอกเบีย้ [•] อำย ุ[•] ปี นบัจำกวนัออกหุน้กู ้   

2.2 ในวนัออกหุน้กู ้หุน้กูม้ีจ  ำนวนทัง้หมด [•] หน่วย มีมลูค่ำที่ตรำไวห้น่วยละ [•] บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมหุน้กู ้

[•] บำท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้10 

3.1 นำยทะเบียนหุน้กูม้ีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุน้กูท้ี่จะตอ้งออกใบหุน้กูต้ำมแบบที่ก ำหนดไว้ 

 ในเอกสำรหมำยเลข  [•] แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิใหแ้กผู่ถื้อหุน้กูท้กุรำย โดยในสว่นของหุน้กูท้ี่ฝำกไวก้บั 
 ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละจะตอ้งลงชื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทนในสมดุทะเบียน 
 ผูถื้อหุน้กูน้ัน้ นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะออกใบหุน้กูห้รือออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูต้ำมแบบที่นำยทะเบียน

หุน้กูก้  ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

3.2 นำยทะเบียนหุน้กูม้ีหนำ้ที่ตำมสญัญำนำยทะเบียนหุน้กูท้ี่จะตอ้งจดัท ำและเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้กูไ้วจ้นกว่ำหุน้กูท้ัง้หมดจะไดร้บักำรไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผูท้รงสทิธิในหุน้กูก้รณีทั่วไป สทิธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็น 

________________________ 

 

8 ถำ้เป็นหุน้กูท้ี่ไมม่ีหลกัประกนั ใหต้ดัขอ้ควำมในขอ้นีท้ิง้ 
9 ระบลุกัษณะพิเศษของหุน้กู ้(ถำ้มี) ดว้ย 
10 สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบยีนหุน้กูจ้ะตอ้งก ำหนดหนำ้ที่ของนำยทะเบียนหุน้กูต้ำมขอ้ 3. นีไ้วใ้หช้ดัเจนดว้ย 
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  เจำ้ของหุน้กูจ้  ำนวนดงักลำ่วอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือสิน้เวลำท ำกำรในวนัท ำกำร 
  ก่อนวนัที่จะมีกำรใชส้ทิธิตำมหุน้กู ้หรือวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุน้กู ้หรอื 
  วนัอื่นใดตำมที่ก ำหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพำะตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะไดม้ีกำร

โอนหุน้กูซ้ึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้ำมขอ้ 4.1 (ก) เกิดขึน้แลว้ในวนัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ ซึ่งสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนหุน้กู ้

            (ข) ผูท้รงสทิธิในหุน้กูก้รณีที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน  สิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้กบ่คุคล
ที่นำยทะเบียนหุน้กูไ้ดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว่์ำเป็น 

 ผูท้รงสทิธิในหุน้กูจ้  ำนวนดงักลำ่วที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นชื่อของศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยอ์ยู่ในวนัท ำกำรก่อนวนัที่จะมีกำรใชส้ทิธิตำมหุน้กู ้ หรือวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน
พกักำรโอนหุน้กู ้หรือวนัอื่นใดตำมที่ก ำหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพำะตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 
เวน้แต่จะมีกำรคดัคำ้นโดยชอบตำมกฎหมำย 

3.4 เม่ือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือนำยทะเบียนหุน้กู ้นำยทะเบียนหุน้กูม้ีหนำ้ที่ 
 ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุน้กูท้ี่จะตอ้งออกใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูท้รงสทิธิในหุน้กูท้ี่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำก 
 หลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในหุน้กูร้ำยดงักลำ่วเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูต้ำม

จ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์  ทัง้นี ้เมื่อไดม้กีำรออกใบหุน้กูแ้ละลงทะเบียนดงักลำ่วแลว้  
 นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะแกไ้ขจ ำนวนรวมของหุน้กูท้ี่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นชื่อของศนูยร์บัฝำก

หลกัทรพัยโ์ดยหกัจ ำนวนหุน้กูท้ี่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในหุน้กูอ้อก สว่นจ ำนวนรวมของ
หุน้กูท้ี่ปรำกฏในใบหุน้กูห้รือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูท้ี่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียน
ไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของหุน้กูท้ี่ไดแ้ยกไปออกใบหุน้
และลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในหุน้กูด้งักลำ่ว 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 กำรโอนหุน้กูท้ี่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี  ้

(ก) แบบกำรโอนหุน้กูร้ะหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนหุน้กูจ้ะสมบรูณเ์ม่ือผูโ้อนหุน้กูซ้ึ่งเป็น 
ผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูร้ะบชุื่อเป็นเจำ้ของหุน้กูจ้  ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอน 
คนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดงักลำ่ว  
(แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

 ผลของกำรโอนหุน้กูร้ะหว่ำงผูร้บัโอนกบัผูอ้อกหุน้กู ้ กำรโอนหุน้กูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ด ้
ก็ต่อเม่ือผูร้บัโอนหุน้กูอ้ยู่ระหว่ำงลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูโ้ดยนำย
ทะเบียนหุน้กูไ้ดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูพ้รอ้มทัง้ใบหุน้กูท้ี่ผูร้บัโอนหุน้กูไ้ดล้งลำยมือชื่อ
เป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบหุน้กูน้ัน้ครบถว้นแลว้ 
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 ผลของกำรโอนหุน้กูร้ะหว่ำงผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนหุน้กูจ้ะใชย้นักบับคุคลภำยนอก
ไดก้็ต่อเม่ือนำยทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบรอ้ยแลว้ 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูจ้ะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กูใ้นวนัและ
เวลำท ำกำรของนำยทะเบียนหุน้กู ้และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนด 
โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งสง่มอบใบหุน้กูท้ี่ลงลำยมือชื่อครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1  
พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยนืยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนหุน้กู้
ตำมที่นำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กูด้ว้ย ซึ่งนำยทะเบียนหุน้กูจ้ะลงทะเบียน 

กำรโอนหุน้กูใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูใ้หแ้ลว้เสรจ็ภำยใน [•] วนัท ำกำร11 หลงัจำกวนัที่นำยทะเบียน
หุน้กูไ้ดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูพ้รอ้มทัง้ใบหุน้กูแ้ละหลกัฐำนอื่น ๆ ที่จะตอ้งสง่มอบ 
ครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  

4.2 ส ำหรบักำรโอนหุน้กูท้ี่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงำนอื่น ๆ รวมทัง้ศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4.3 [ระบขุอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้กู]้12 

4.4 [ระบขุอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู]้13 

5. สถานะของหุ้นกู้ 

5.1       หุน้กูเ้ป็นหนีข้องผูอ้อกหุน้กูซ้ึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทกุหน่วย และผูถื้อหุน้กูจ้ะ [มีสทิธิไดร้บั
ช ำระหนีไ้ม่ดอ้ยกว่ำสิทธิไดร้บัช ำระหนีข้องเจำ้หนีส้ำมญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่
บรรดำหนีท้ี่มีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดร้บัช ำระหนีก้่อน]14 

5.2 ผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิขอแปลงสภำพ/ อำจถกูบงัคบัแปลงสภำพสทิธิ15 ที่จะไดร้บัช ำระคนืเงินตน้ และ/หรือ  
 ดอกเบีย้ เป็นหุน้สำมญั/บรุมิสทิธิที่ออกโดยผูอ้อกหุน้กู]้16 
________________________ 

 

11 ก ำหนดจ ำนวนวนัตำมธรรมเนียมปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
12 ถำ้ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้กู ้ใหต้ดัขอ้ควำมในส่วนนีท้ิง้ 
13 ขอ้ก ำหนดในส่วนนีจ้ะตอ้งค ำนงึถึงธรรมเนยีมปฏิบตัิ ประกำศ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
14 ถำ้เป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหเ้ปล่ียนขอ้ควำมในส่วนนีเ้ป็นดงัต่อไปนี ้
 “มสิีทธิในกำรไดร้บัช ำระหนีด้อ้ยกว่ำสิทธิในกำรไดร้บัช ำระหนีข้องเจำ้หนีส้ำมญัเมื่อเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผูอ้อกหุน้กูถ้กูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือถกูศำลพิพำกษำใหล้ม้ละลำย หรือ 
 (2) มีกำรช ำระบญัชเีพื่อกำรเลิกบรษิทั หรือ 
 (3) [ระบกุรณีอื่นท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์ห้

ก ำหนด]” 
15       เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
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6.  ทรัพยส์ินทีเ่ป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอ่ืน17 

6.1      โดยผลของสญัญำหลกัประกนั ทรพัยส์ินต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรหมำยเลข [•] แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิ
ถือเป็นประกนั (ในลกัษณะต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหลกัประกนั) ส  ำหรบักำรช ำระหนีท้ัง้เงินตน้ 

 และดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กูต้ำมหุน้กู ้  ทัง้นี ้กำรบงัคบัช ำระหนีจ้ำกทรพัยส์นิที่เป็นประกนัจะเป็นไปตำม 
 หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหลกัประกนัและขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ]18 

6.2 โดยผลของสญัญำค ำ้ประกนั ผูค้  ำ้ประกันไดผ้กูพนัตนค ำ้ประกนักำรช ำระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ตำมหุน้กู ้

[ทัง้จ ำนวน/เป็นจ ำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บำท]19 ซึ่งผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดร้บัช ำระหนีจ้ำกผูค้  ำ้ประกนัตำม
เง่ือนไขของสญัญำค ำ้ประกนัไม่ดอ้ยกว่ำสิทธิไดร้บัช ำระหนีข้องเจำ้หนีส้ำมญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต
ของผูค้  ำ้ประกนั เวน้แต่บรรดำหนีท้ี่มีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดร้บัช ำระหนีก้่อน]20 

6.3        ผูอ้อกหุน้กูร้บัรองว่ำจะด ำเนินกำรจ ำนอง จ ำน ำ หรือใหห้ลกัประกนัตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำหลกัประกนั 

เอกสำรหมำยเลข [•] ใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ำยใน 7 วนันบัแต่วนัที่ปิดกำรเสนอขำย 

7. หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้ 

7.1 หำกมีเหตผุิดนดัใด ๆ (ตำมที่ก ำหนดในขอ้  12)  หรือเหตกุำรณท์ี่อำจกลำยเป็นเหตผุิดนดั (หมำยถึง 
 เหตกุำรณท์ี่จะกลำยเป็นเหตผุดินดั หำกผูอ้อกหุน้กูไ้มส่ำมำรถแกไ้ขเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ไดภ้ำยใน 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดไว)้ หรือผูอ้อกหุน้กูถ้กูฟ้องเป็นจ ำเลยในศำล หรือถกูกลำ่วหำว่ำจะตอ้งเป็นฝ่ำยรบัผิด

ตำมสญัญำใด ๆ ในกรณีพิพำทที่อนญุำโตตลุำกำรจะตอ้งวินิจฉยั ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ทรำบโดยไม่ชกัชำ้นบัแต่วนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดท้รำบถึงเหตกุำรณด์งักลำ่ว รวมทัง้แจง้ถึงกำรกระท ำใด ๆ  

 ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้  ำเนินกำรหรือเสนอที่จะด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ขเหตกุำรณด์งักลำ่วดว้ย  

7.2 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้อ้งขอไม่ว่ำเม่ือใดผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งสง่มอบเอกสำรซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ
ของผูอ้อกหุน้กู ้(หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ) ใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูว่้ำ จำกขอ้มลู 
ที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัทรำบในขณะนัน้ ผูอ้อกหุน้กูร้บัรองว่ำไม่มีเหตผุิดนดั หรือเหตกุำรณท์ี่อำจกลำยเป็นเหตุ 
ผิดนดัเกิดขึน้ และไม่มีคดีควำมหรือกำรอนญุำโตตลุำกำรที่ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นจ ำเลยหรือผูถ้กูกลำ่วหำ (ยกเวน้
กรณีที่ไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้รำบแลว้ (ถำ้มี))  

________________________ 

(…continued) 

16      ใชเ้ฉพำะกรณีหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

17       ถำ้เป็นหุน้กูท้ี่ไม่มีหลกัประกนัใหต้ดัขอ้ควำมในขอ้นีท้ิง้ 
18 ถำ้เป็นหุน้กูท้ี่ไมม่ีทรพัยสิ์นเป็นหลกัประกนั ใหต้ดัขอ้ควำมในขอ้นีท้ิง้ 
19 เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
20 ถำ้เป็นหุน้กูท้ี่ไมม่ีผูค้  ำ้ประกนั ใหต้ดัขอ้ควำมในขอ้นีท้ิง้ 
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7.3 หำกมีกรณีที่จะตอ้งเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือนำยทะเบยีนหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัหำบคุคลเพื่อแต่งตัง้
ใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ (แลว้แตก่รณี) โดยเรว็ที่สดุเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได ้

 แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกิน [•] วนั นบัแต่ [•] 

7.4       ในกรณีดงัต่อไปนีผู้อ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ21 
(ก) เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของผูอ้อกหุน้กูอ้นัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
(ข) เม่ือผูอ้อกหุน้กูเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำรำคำหุน้ที่ค  ำนวณตำมวิธีที่ใชร้ำคำตลำด

ในขณะเสนอขำยหุน้นัน้หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้นัน้ และเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำที่
ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ค) เม่ือผูอ้อกหุน้กูเ้สนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ใด ๆ  โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 
หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้ต ่ำกว่ำรำคำหุน้ที่ค  ำนวณตำมวิธีที่ใชร้ำคำตลำดในขณะเสนอขำยใบส ำคญั 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้ และเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 

(ง) เม่ือผูอ้อกหุน้กูจ้่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(จ) เม่ือผูอ้อกหุน้กูจ้่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
(ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท  ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดร้บั

เม่ือมีกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพดอ้ยไปกว่ำเดิม 
            

7.5  ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้มส่ำมำรถจดัใหม้ีหุน้เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งช ำระค่ำเสียหำย 
 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำสว่นต่ำงของรำคำตลำดของหุน้ของผูอ้อกหุน้กูซ้ึ่งเป็นประเภทเดียวกบั    
             หุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพในวนัที่มีกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ กบัรำคำที่ค ำนวณไดจ้ำกอตัรำ 
 กำรแปลงสภำพ 22 

________________________ 

 

21     ถำ้ไม่ใช่หุน้กูแ้ปลงสภำพใหต้ดัควำมในส่วนนีท้ิง้ 
       เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้ 
       เสนอขำยหุน้กูท้ี่ออกใหม่ 
22     ถำ้ไม่ใช่หุน้กูแ้ปลงสภำพใหต้ดัควำมในส่วนนีท้ิง้ 
       เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้ 
       เสนอขำยหุน้กูท้ี่ออกใหม่ 
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7.6 ระบขุอ้ก ำหนดเก่ียวกบัหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูอ้ื่น ๆ ทัง้ในสว่นที่จะตอ้งปฏิบตัิและงดเวน้กำรปฏิบตัิ]23 

8 ดอกเบีย้ 

8.1 [ระบขุอ้ก ำหนดเก่ียวกบัดอกเบีย้ กำรค ำนวณดอกเบีย้ และวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้]24 

8.2 ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช  ำระเงินตน้ตำมเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ ดอกเบีย้ส  ำหรบัเงินตน้คำ้งช ำระ 
 นบัจำกวนัถึงก ำหนดช ำระจนถงึวนัที่ผูอ้อกหุน้กูท้  ำกำรช ำระหนีค้รบถว้นใหค้ิดในอตัรำดอกเบีย้ผิดนดั  ทัง้นี ้

ไม่ว่ำผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะไดม้ีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 10.2 แลว้หรือไม่ก็ตำม25 

9. วิธีการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

9.1 กำรช ำระเงินตน้ 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดย [เช็คขีดครอ่มเฉพำะในนำม
ของผูถื้อหุน้กู ้/ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมที่ไดม้ีกำรแจง้เป็นหนงัสือใหผู้อ้อกหุ้นกูท้รำบ

ลว่งหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ [•] วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน]26 ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้ง
ช ำระเงินจนกว่ำผูถื้อหุน้กูจ้ะไดน้  ำใบหุน้กูม้ำเวนคืน ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ 
ซึ่งผูถื้อหุน้กูจ้ะน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินก็ได ้ โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือ
ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน27 

(ข) กรณีของหุน้กูท้ี่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุน้กู ้
ใหแ้ก่บคุคลที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยม์ีหนงัสือแจง้มำยงัผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ 
นำยทะเบียนหุน้กูว่้ำเป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  ำนวนต่ำง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุน้กูไ้วใ้น
ชื่อของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยโ์ดย [เช็คขีดครอ่มเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กู ้/ กำรโอนเงิน 

เขำ้บญัชีธนำคำรตำมที่ไดม้ีกำรแจง้เป็นหนงัสือใหผู้อ้อกหุน้กูท้รำบลว่งหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ [•] 
วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน]28 แต่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งช ำระเงินจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้กู้

________________________ 

 

23 หนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 7 นีเ้ป็นส่วนท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะตอ้งท ำควำมตกลงกนัโดยค ำนงึถึงสถำนะ
ของผูอ้อกหุน้กู ้ควำมคำดหวงัของผูล้งทนุ ลกัษณะพิเศษของหุน้กู ้(ถำ้มี) ธรรมเนียมปฏิบตัิ รวมทัง้ประกำศ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

24 อตัรำดอกเบีย้จะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวเ้มื่อท ำกำรเสนอขำยหุน้กู ้ส่วนเรื่องกำรค ำนวณดอกเบีย้และวนัก ำหนดช ำระ
ดอกเบีย้นัน้ จะตอ้งก ำหนดโดยค ำนึงถงึธรรมเนยีมปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

25 หำกตอ้งกำรก ำหนดใหม้กีำรคดิดอกเบีย้บนดอกเบีย้ จะตอ้งก ำหนดขอ้ควำมเพิ่มเติมตำมที่ตกลงกนัโดยถกูตอ้งตำม
กฎหมำย 

26 เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
27 ระบเุงื่อนไขส ำหรบักรณีช ำระคืนเงินตน้บำงส่วนดว้ย โดยค ำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
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หรือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูจ้ำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ลว้ ซึ่งศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะน ำสง่
ใบหุน้กูห้รือใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบหุน้กูก้่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินก็ไดโ้ดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออก
หนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน29 

9.2 กำรช ำระดอกเบีย้ หรือเงินจ ำนวนอื่นใด (ถำ้มี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดย [เช็คขีดครอ่มเฉพำะในนำม
ของผูถื้อหุน้กู ้/ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมที่ไดม้ีกำรแจง้เป็นหนงัสือใหผู้อ้อกหุน้กูท้รำบ 

ลว่งหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ [•] วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน]30 แต่ส  ำหรบัดอกเบีย้งวดสดุทำ้ย
ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งช ำระเงินจนกว่ำจะไดม้ีกำรน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืน ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อก
หุน้กูแ้ลว้ ซึ่งผูถื้อหุน้กูจ้ะน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินก็ได ้โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออก
หนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 

(ข) กรณีของหุน้กูท้ี่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2  
ใหแ้ก่บคุคลที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยม์ีหนงัสือแจง้มำยงันำยทะเบียนหุน้กูว่้ำเป็น 
ผูท้รงสทิธิในหุน้กูจ้  ำนวนต่ำง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุน้กูไ้วใ้นชื่อของศนูยร์บัฝำก 
หลกัทรพัยโ์ดย [เช็คขีดครอ่มของผูอ้อกหุน้กู ้/ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร]31  แต่ผูอ้อกหุน้กู ้
ไม่จ ำตอ้งช ำระดอกเบีย้งวดสดุทำ้ยจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้กูห้รอืใบรบัที่ใชแ้ทนใบหุน้กูค้ืนจำก
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ลว้ซึ่งศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะน ำสง่ใบหุน้กูห้รือใบรบัเพื่อใชแ้ทน 
ใบหุน้กูก้่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินก็ได ้โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะออกหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 

9.3 หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุน้กู ้(ไม่ว่ำจะเป็นเงินตน้หรอืดอกเบีย้หรือเงินจ ำนวนอื่นใด) ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัช ำระเงินไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป โดยผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้ง 
จ่ำยเงินเพิ่มใดๆ ส ำหรบักำรเลือ่นวนัช ำระเงินตำมขอ้ 9.3 นีเ้วน้แต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุทำ้ย ซึ่งจะตอ้ง
น ำจ ำนวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไ่ม่รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณ 
ดอกเบีย้ดว้ย 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้ 

10.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยกำรช ำระ[เงินตน้ตำมมลูค่ำหุน้กู]้32 

________________________ 

(…continued) 

28 เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
29 ระบเุงื่อนไขส ำหรบักรณีช ำระคืนเงินตน้บำงส่วนดว้ย โดยค ำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง  
30 เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
31 เลือกเฉพำะขอ้ควำมที่เก่ียวขอ้ง 
32 หำกรำคำไถ่ถอนหุน้กูม้ใิช่เงินตน้ตำมมลูค่ำหุน้กู ้หรือจะมีกำรทยอยช ำระเงินตน้ ใหแ้กไ้ขตำมที่ก ำหนดไวเ้มื่อท ำกำร

(continued…) 
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10.2 ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ำกตลำดรองหรือแหลง่อ่ืน ๆ ไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่หำกผูอ้อกหุน้กู ้
 ท ำค ำเสนอซือ้คืนหุน้กูเ้ป็นกำรทั่วไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้คืนหุน้กูต้่อผูถื้อหุน้กูท้กุรำย  
 และจะตอ้งท ำกำรซือ้คืนหุน้กูจ้ำกผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งประสงคจ์ะขำยคืนหุน้กูท้กุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 ตำมสดัสว่นที่เสนอขำย 

10.3 เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้  ำกำรซือ้คืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลท ำใหห้นีต้ำมหุน้กูด้งักลำ่วระงบัลงเนื่องจำกหนีเ้กลื่อนกลืน
กนัตำมกฎหมำย และผูอ้อกหุน้กูจ้ะน ำหุน้กูด้งักลำ่วออกเสนอขำยต่อไปอีกมิได ้ ซึ่งผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้
ใหน้ำยทะเบียนหุน้กูท้รำบเพื่อยกเลิกหุน้กูท้ี่ซือ้มำดงักลำ่ว รวมทัง้แจง้เรื่องกำรซือ้คืนหุน้กูใ้หต้ลำดรอง 

 ที่มีกำรซือ้ขำยหุน้กูแ้ละส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบโดยไม่ชกัชำ้   
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมประกำศและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

10.4 ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ำยใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้[ระบกุรณี  
 ที่ตกลงกนัไว]้33 

10.5 ผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำกำรไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ำยใตเ้ง่ือนไข 
 ดงัต่อไปนี ้[ระบกุรณีที่ตกลงกนัไว]้34 

11. วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ35 
 [ระบหุลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธีิกำรในกำรแปลงสภำพแห่งสทิธิตำมหุน้กู]้ 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีถื้อเป็นกำรผิดนดัตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ36 

(ก) หำกผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินตน้หรือดอกเบีย้หรอืเงินจ ำนวนอื่นใดในวนัถึงก ำหนด
ช ำระตำมเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิในขอ้อ่ืน ๆ นอกจำกกำรผิดนดัไม่ช  ำระเงิน และเหตุ 
ผิดเงื่อนไขเช่นนัน้ยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลำ 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดม้ีกำรสง่หนงัสือแจง้ใหผู้อ้อก
หุน้กูแ้กไ้ขกำรไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดงักลำ่วไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้โดยผูแ้ทน 

ผูถื้อหุน้กู ้หรือผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ [•] ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดท้  ำ
กำรไถ่ถอนทัง้หมด 

________________________ 

(…continued) 

เสนอขำยหุน้กู ้
33 ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
34 ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู ้
35  ถำ้มใิช่หุน้กูแ้ปลงสภำพใหต้ดัขอ้ควำมในขอ้นีท้ิง้ 
36  ระบเุหตกุำรณอ์ื่นๆ ตำมที่ตกลงกนั 
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(ค) ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัช ำระหนีไ้ม่ว่ำในมลูหนีใ้ด ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกว่ำ [•] บำท หรือ 
เงินสกลุอื่นที่มีจ  ำนวนเทียบเทำ่ จำกกำรที่ (1) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช ำระหนีด้งักลำ่วภำยในก ำหนด
ช ำระหนีเ้ดิมหรือภำยในระยะเวลำที่เจำ้หนีข้ยำยให ้หรือ (2) หนีด้งักลำ่วถกูเจำ้หนีเ้รียกใหช้ ำระ
คืนก่อนก ำหนดตำมสิทธิของเจำ้หนีใ้นสญัญำที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) หำกผูอ้อกหุน้กูต้อ้งค ำพิพำกษำเสรจ็เด็ดขำด หรือค ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ใหช้  ำระเงิน 

ครัง้เดียวหรือหลำยครัง้รวมกนัเกินกว่ำ [•] บำท หรือเงินสกลุอื่นที่มีจ  ำนวนเทียบเท่ำ 

(จ) มีกำรเริ่มด ำเนินกำรเพื่อขอฟ้ืนฟกูิจกำรของผูอ้อกหุน้กูห้รือเพื่อขอใหผู้อ้อกหุน้กูล้ม้ละลำยภำยใต้
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรือไดม้ีค ำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตำมกฎหมำยใหเ้ลิกกิจกำรของผูอ้อกหุน้กู ้
หรือผูอ้อกหุน้กูต้กเป็นผูม้ีหนีส้นิลน้พน้ตวัตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือมีกำรยึด/อำยดัทรพัยส์นิของ 
ผูอ้อกหุน้กูต้ำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

12.2 เม่ือเกิดกำรผิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตำมขอ้ 12.1 หำก 

(ก)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นสมควร หรอื  

(ข)  เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กูร้วมกนั 

ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ [•] ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  หำกผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตำมขอ้ 12.1 (จ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งมีหนงัสอืแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้  ำกำรช ำระเงินตน้พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ตำมหุน้กู้ 
ที่ค ำนวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้นัที โดยใหร้ะบุกรณี 
ที่เกิดขึน้นัน้ดว้ย  ทัง้นี ้กำรที่ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช  ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยใด  
หำกไม่ปรำกฏขอ้เท็จจรงิโดยชดัแจง้หรือมีกำรพิสจูนใ์หเ้ห็นชดัแจง้เป็นประกำรอื่น ใหถื้อไวก้่อนว่ำ 
ไดม้ีเหตผุิดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุน้กูท้ัง้หมด 

12.3 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดม้ีหนงัสอืแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 12.2 แลว้  

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งด ำเนินกำรใหผู้อ้อกหุน้กูช้  ำระหนีท้ี่คำ้งช ำระอยู่ตำมหุน้กูท้ัง้หมด 
โดยเรว็ที่สดุเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได ้ซึ่งรวมถึงกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเอำกบัผู้ออกหุน้กูด้ว้ย
หำกสำมำรถกระท ำไดโ้ดยถกูตอ้งตำมกฎหมำย37 

________________________ 

 

37 ระบกุำรบงัคบัตำมสญัญำอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น สญัญำหลกัประกนั สญัญำค ำ้ประกนั ฯลฯ ดว้ย - ถำ้ม ี
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(ข) ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรำยจะมีสิทธิฟอ้งรอ้งบงัคบัช ำระหนีต้ำมหุน้กูท้ี่คำ้งช ำระแก่ตนเองจำกผูอ้อกหุน้กู้
ไดด้ว้ยตนเองก็ต่อเม่ือหลงัจำก 14 วนันบัจำกวนัที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดม้ีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กู้
ตำมขอ้ 12.2 แลว้ ยงัไม่มีกำรช ำระหนีท้ี่คำ้งช ำระแก่ตน และขณะที่ผูถื้อหุน้กูฟ้้องคดีนัน้ ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูย้งัมิไดด้ ำเนินกำรฟ้องรอ้งผูอ้อกหุน้กูใ้หช้  ำระหนีท้ี่คำ้งช ำระ38 

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิเรียกประชมุผู้ถือหุน้กูไ้ดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 จะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูโ้ดยเรว็ ซึ่งจะตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัที่ผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กู้

รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดมีค ำขอเป็นหนงัสือใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 เรียกประชมุผูถื้อหุน้กู ้หรือนบัแต่วนัที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้39 

(ก) หำกเกิดเหตผุิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 12.1 และในขณะนัน้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 ยงัมิไดส้ง่หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้  ำกำรช ำระหนีหุ้น้กูค้ำ้งช ำระตำมขอ้ 12.2 วรรคสอง 

(ข) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.1 

(ค) หำกมีกรณีที่จะตอ้งแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่แทนผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยเดิม เวน้แต่เป็นกรณี
ที่มีกำรออกหนงัสือเพื่อขออนมุตัิเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำม ขอ้ 15.3 (ข) 

(ง) หำกมีเหตกุำรณส์  ำคญัซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่ำ 
25 ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด (โดยหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู)้ เห็นว่ำอำจกระทบต่อ 

 สว่นไดเ้สียของผูถื้อหุน้กู ้หรือควำมสำมำรถของผูอ้อกหุน้กูใ้นกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

13.2 มติโดยชอบของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูท้ี่เรียกประชมุและด ำเนินกำรประชมุโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผู้
ถือหุน้กูท้กุรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรือไม่ก็ตำม สว่นหลกัเกณฑใ์นกำรประชมุผูถื้อหุน้กูน้ัน้ 

 จะเป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข [•] แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิ  

13.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดักำรประชมุผูถื้อหุน้กูท้ัง้ที่เรียก
ประชมุโดยผูอ้อกหุน้กู ้และที่เรยีกประชมุโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

14. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูถื้อหุน้กูใ้นควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจำกกำรปฏิบตัหินำ้ที่ของตน 
เวน้แต่บรรดำควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้กูจ้ำกกำรที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบตัิหนำ้ที่หรอืละเวน้ 

 กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมจงใจหรือโดยมิไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมที่จะพงึคำดหมำยไดจ้ำกบคุคลที่

________________________ 

 

38 ระบกุำรบงัคบัตำมสญัญำอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น สญัญำหลกัประกนั สญัญำค ำ้ประกนั ฯลฯ ดว้ย - ถำ้ม ี
39 ระบเุหตกุำรณอ์ื่น ๆ ตำมที่ตกลงกนั 
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ประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

14.2 นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะมี
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(ก) ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14.2 นี ้และขอ้อ่ืน ๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ  ซึ่งในกรณีที่ 
 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิใชด้ลุยพนิิจของตนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถใชด้ลุยพินิจ

ไดโ้ดยอิสระโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท ำควำมตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้กู ้

(1)    กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูใ้นประเด็น 

ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้หน็ว่ำจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้กูห้รือไมท่ ำใหส้ิทธิประโยชนข์องผู้
ถือหุน้กูด้อ้ยลง และ 

(2)   กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูใ้นประเด็นที่ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นว่ำเป็นกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 

(3)          ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือว่ำกรณีที่เกิดขึน้ตำมขอ้ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณี 
ผิดนดัที่จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ 12.2 หำกผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นว่ำกำรผ่อนผนัหรือ 
ยกเวน้ดงักลำ่วเป็นเรื่องที่เหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รบัและเก็บรกัษำเอกสำรและทรพัยส์ินรวมทัง้หลกัประกนั (ถำ้มี) ซึ่งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้จะตอ้งรบัไว้
แทนผูถื้อหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู้ 

(ง) เขำ้รว่มในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูท้กุครัง้และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้กูว่้ำควรจะ 
 ด ำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ม ี
 หรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงมีนยัส  ำคญั 

(จ) จดัท ำรำยงำนสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ก่ียวกบัเรื่องส ำคญัที่ไดด้  ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของ 
 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชำ้ 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคณุสมบตัิและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขคณุสมบตัิของตน 
ใหถ้กูตอ้งภำยใน  60 วนันบัจำกวนัที่ขำดคณุสมบตัินัน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้อ้อก 
หุน้กูท้รำบเป็นหนงัสือทนัทีที่พน้ระยะเวลำดงักลำ่วเพื่อใหผู้อ้อกหุน้กูเ้สนอตวับคุคลที่จะเขำ้รบั
ท ำหนำ้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทนตน และจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูต้ำมขอ้ 13.1 (ค)  
โดยไม่ชกัชำ้ 

14.3 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งปฏิบตัหินำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู ้
แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อบคุคลใด ๆ ส  ำหรบัควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 
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ของตนโดยเชื่อถือหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจของผูอ้อกหุน้กู ้หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำ 
หรือขอ้มลูที่จดัท ำโดยผูเ้ชี่ยวชำญใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำรเชื่อถือดว้ยควำม
สจุรติ และดว้ยควำมระมดัระวงัอนัจะพงึคำดหมำยไดจ้ำกบคุคลที่ประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้แมจ้ะ
ปรำกฏในภำยหลงัว่ำหนงัสือรบัรอง ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรอืขอ้มลูดงักลำ่วจะมีขอ้บกพรอ่งหรือไม่เป็น
ควำมจรงิ 

15. การแต่งต้ังและเปลี่ยนตัวผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ 

15.1 ผูอ้อกหุน้กูไ้ดแ้ต่งตัง้ [ระบชุื่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู]้ ซึ่งมีคุณสมบตัคิรบถว้นตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
และมีควำมเป็นอิสระ ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์แลว้  และใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้กูท้กุรำยยินยอมใหผู้อ้อก
หุน้กูแ้ต่งตัง้ [ระบชุื่อบคุคลที่จะแต่งตัง้] เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

15.2 กรณีที่จะตอ้งท ำกำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีดงัต่อไปนี ้40 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคณุสมบตัใินกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และไม่สำมำรถแกไ้ข 
กำรขำดคณุสมบตัิภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ขำดคณุสมบตัินัน้ 

(ข) ที่ประชมุผูถื้อหุน้กูม้ีมติใหเ้ปลีย่นตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เนื่องจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบตัิหนำ้ที่
ไม่เหมำะสมหรือบกพรอ่งต่อหนำ้ที่ 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏบิตัิหนำ้ที่ฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดของสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือ 
ขอ้ก ำหนดสิทธิ และกำรฝ่ำฝืนนัน้ยงัคงไม่ไดร้บักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำ 30 วนั  
นบัจำกวนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้ีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  ำกำรแกไ้ข 

(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกกำรท ำหนำ้ที่โดยถกูตอ้งตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้

15.3 เม่ือเกิดกรณีที่จะตอ้งท ำกำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำร 
 ดงัต่อไปนี ้

 (ก) เรียกประชมุผูถื้อหุน้กูเ้พื่อใหล้งมติอนมุตัิกำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละแต่งตัง้บคุคลอื่น 
  ที่เสนอโดยผูอ้อกหุน้กูเ้ขำ้ท ำหนำ้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน หรือ 

 (ข) ออกหนงัสือขออนมุตัิเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละแต่งตัง้บคุคลอื่นที่เสนอโดยผูอ้อกหุน้กู้ 
  เขำ้ท ำหนำ้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทนต่อผูถื้อหุน้กูท้กุรำย  ซึ่งหำกไม่มีผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือ 

________________________ 

 

40 ระบเุหตกุำรณอ์ื่น ๆ ตำมที่ตกลงกนั 
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  ถือหุน้กูร้วมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดยื่นหนงัสือคดัคำ้นภำยใน
ระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัที่ผูอ้อกหุน้กูอ้อกหนงัสือดงักลำ่ว ใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้กูท้ัง้หมดอนมุตัิ
กำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูเ้สนอไวใ้นหนงัสือแจง้นัน้แลว้  

 ทัง้นี ้ในระหว่ำงที่ยงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่ปฏบิตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยเดิมจะตอ้งรบัปฏิบตัิหนำ้ที่เช่นเดิมไปพลำงก่อนเพื่อรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กู้
ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

15.4 กำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ี ้  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ำมประกำศและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ดว้ย ซึ่ง
เม่ือผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้  ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เรียบรอ้ยแล้ว ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้ง
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้กูท้รำบถึงกำรแต่งตัง้นัน้ภำยใน 30 วนั และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท ำกำรสง่มอบ
ทรพัยส์นิ เอกสำร หรือหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่ 

 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่โดยเรว็ และจะตอ้งใหค้วำมรว่มมือกบัผูแ้ทนผู้ถือหุน้กูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้
ใหม่อย่ำงเต็มที่เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมหนำ้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบรอ้ย 

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

16.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูอ้อกหุน้กูแ้ละที่ประชมุผูถื้อหุน้กู้ 

16.2 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ นำยทะเบียนหุน้กู ้ และส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือไดร้บั
กำรรอ้งขอ 

17. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หำกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำสญูหำย ฉีกขำดหรือช ำรุดดว้ยประกำรใด ๆ ผูถื้อหุน้กูท้ี่ปรำกฏชื่อในสมดุทะเบียน 
ผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิยื่นค ำขอใหน้ำยทะเบียนหุน้กูอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่  โดยจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและ 
ค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่นำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนด ในกำรนี ้นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งออกใบหุน้กู ้

ฉบบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูภ้ำยใน [•] วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุน้กูไ้ดร้บัค ำขอใหอ้อกใบหุน้กู้
ฉบบัใหม่ และเอกสำรอื่น ๆ ตำมที่นำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนด และนำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งลงบนัทกึ 
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ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูว่้ำมีกำรยกเลิกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำดว้ย 

18. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

 ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัเริ่มในวนัที่ออกหุน้กูไ้ปจนถงึวนัที่มีกำรช ำระหนีต้ำมหุน้กูค้รบถว้น
เรียบรอ้ยแลว้ โดยขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมี 
ขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กบักฎหมำย หรอืประกำศใด ๆ ที่มีผลใชบ้งัคบัตำม 
กฎหมำยกบัหุน้กู ้ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักลำ่วบงัคบักบัหุน้กูแ้ทนขอ้ควำมของ
ก ำหนดสิทธิเฉพำะในสว่นที่ขดัหรือแยง้กนันัน้ 
 

           ผู้ออกหุ้นกู้ 
[ชื่อบรษิัทผูอ้อกหุน้กู]้ 

   โดย _________________________ 
            (ชื่อกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ) 

                  ประทบัตรำบรษิัท (ถำ้มี) 
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เอกสารหมายเลข [•] 

หลักเกณฑใ์นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้41 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งประสงคจ์ะเรียกประชมุผูถื้อหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี จะตอ้งด ำเนินกำรใหน้ำย
ทะเบียนหุน้กูจ้ดัสง่หนงัสือเรียกประชมุ[ทำงไปรษณียล์งทะเบียน]42 ถึงผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อ 
หุน้กู ้(ซึ่งมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชมุ) และผูถื้อหุน้กูไ้ม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั (ไม่นบัวนัที่สง่หนงัสือเรียกประชมุ
และวนันดัประชมุ) ก่อนวนันดัประชมุ หนงัสือเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งระบ ุวนั เวลำ สถำนที่ส  ำหรบั
กำรประชมุ วำระกำรประชมุและผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชมุ ทัง้นี ้นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัสง่หนงัสือเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้กูใ้หแ้กผู่ถื้อหุน้กูท้กุรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ซึ่งปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือสิน้
เวลำท ำกำรในวนัท ำกำรก่อนวนันดัประชมุไม่เกิน 14 วนั 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผูม้ีสิทธิเขำ้รว่มในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละครัง้จะประกอบดว้ยบคุคลต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี  ้

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ข) ผูถื้อหุน้กูอ้ำจแต่งตัง้ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยอื่นหรือบคุคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เขำ้รว่มประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะ ตำมแบบที่นำยทะเบียนหุน้กู้
ก ำหนด ซึ่งขอรบัได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กู ้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูจ้ะต้องจดัสง่ 
ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกว่ำ 24 ชั่วโมงก่อนเวลำนดัประชมุ 

(ค) ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ที่ปรกึษำกฎหมำย หรือบคุคลซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ที่ประชมุจะ
พิจำรณำซึ่งไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ใหเ้ขำ้รว่มประชมุเพื่อ 
ท ำกำรชีแ้จงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชมุ 

(ง) บคุคลใด ๆ ที่ประธำนในที่ประชมุอนญุำตใหเ้ขำ้รว่มประชมุในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ ์

________________________ 

 

41      ผูอ้อกหุน้กูส้ำมำรถก ำหนดรำยละเอยีดตำ่ง ๆ ได ้โดยค ำนึงถงึธรรมเนียมปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
42     เปลี่ยนแปลงตำมที่ตกลงกนั  
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3. องคป์ระชุม 

3.1 ในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 
จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กูต้ัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของหุน้กูท้ี่ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำร
ประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมำจำกกำรประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกขำดองคป์ระชมุตำม
ขอ้ 3.1 นี ้องคป์ระชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ัง้แต่สองรำย
ขึน้ไปไม่ว่ำจะถือหุน้กูร้วมกนัเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ตำมเขำ้รว่มประชมุ 

3.2 กำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กู้
ตัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถถ่อน 
ทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชมุครัง้ใหม่ที่
เลื่อนมำจำกกำรประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกขำดองคป์ระชมุตำมขอ้ 3.2 นี ้ 
องคป์ระชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหม่ที่เลื่อนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่ง
ถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ  

3.3 กำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุน้กู้
ตัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่งถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 66 ของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถถ่อน        
ทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่กำรประชมุผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชมุครัง้ใหม่ที่
เลื่อนมำจำกกำรประชมุครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกขำดองคป์ระชมุตำมขอ้ 3.3 นี ้องค์
ประชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหม่ที่เลื่อนมำนีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ัง้แต่สองรำยขึน้ไป            
ซึ่งถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 33 ของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชมุ  
ในกรณีที่ผูท้ี่จะท ำหนำ้ที่ประธำนไม่มำประชมุเมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 นำที  ใหท้ี่ประชมุลงมติเลือก
ผูถื้อหุน้กูร้ำยหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในกำรประชมุผูถื้อหุน้กูไ้ม่ว่ำครัง้ใด หำกปรำกฏว่ำเม่ือลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 นำท ียงัมีผูถื้อหุน้กู ้
เขำ้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ประธำนในที่ประชมุจะตอ้งสั่งเลิกประชมุ โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธำนในที่ประชมุเลื่อนกำร
ประชมุผูถื้อหุน้กูไ้ปประชมุในวนั เวลำ และสถำนที่ซึ่งประธำนก ำหนด  โดยวนันดัประชมุใหม่
จะตอ้งอยู่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนันดัประชมุเดิม ทัง้นี ้
เวน้แต่ ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตกลงกนัใหไ้ม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ นอกจำกนีเ้รือ่งที่
พิจำรณำและลงมติในที่ประชมุครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่อำจพิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำร
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ประชมุครัง้ก่อนเท่ำนัน้  

(ข)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ จะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ตำมที่ก ำหนดไวใ้น (ก) 

(ค) ในกรณีที่กำรประชมุซึ่งขำดองคป์ระชมุนีเ้ป็นกำรประชมุที่ไดเ้รียกประชมุเนื่องจำกกำรประชมุใน
ครัง้ก่อนขำดองคป์ระชมุ จะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหม่ตำมที่ก ำหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัสง่หนงัสือเรียกประชมุส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหมท่ี่จะจดัขึน้เนื่องจำกกำร
ประชมุครัง้ก่อนขำดองคป์ระชมุใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูต้ำมรำยชื่อและที่อยู่ซึ่งได้
เคยจดัสง่หนงัสือเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูใ้หใ้นครัง้ที่ขำดองคป์ระชมุนัน้ทกุรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
3 วนั ก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม่(ไม่นบัวนัที่สง่หนงัสือเรียกประชมุและวนันดัประชมุ) โดยหนงัสือ 
เรียกประชมุผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งระบวุนั เวลำ สถำนที่ส  ำหรบักำรประชมุ วำระกำรประชมุ และองคป์ระชมุที่
ตอ้งกำรส ำหรบักำรประชมุครัง้ใหม่ 

6. มติของทีป่ระชุม 

6.1 กำรลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ของที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้ใหต้ดัสินโดยกำรชมูือหรือลงคะแนนเสียงตำมที่ประธำน
ในที่ประชมุก ำหนด ซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเทำ่จ ำนวนหุน้กูท้ี่ตนถืออยู่ โดยใหถื้อว่ำหุน้กู้
หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุมีคะแนนเสียงชีข้ำด (ทัง้กรณี
กำรลงมติโดยกำรชมูือและลงคะแนนลบั) เพิ่มจำกคะแนนเสยีงที่ประธำนในที่ประชมุอำจมีในฐำนะที่ตน
เป็นผูถื้อหุน้กู ้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

6.2 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูใ้นเรือ่งต่ำง ๆ นอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดย
คะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งเขำ้รว่มประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้กูใ้นเรือ่งต่ำง ๆ ต่อไปนีจ้ะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำ      
รอ้ยละ 66 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน43 

(ก) กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข)  กำรเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และกำรแต่งตัง้บคุคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่  

6.4 มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูใ้นเรื่องต่ำง ๆ ต่อไปนีจ้ะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 

________________________ 

 

43     ระบเุรื่องอ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงกนั 
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ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน44 

(ก) กำรช ำระหนีต้ำมหุน้กูด้ว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้ หุน้กูอ้ื่น หรือทรพัยส์ินอื่นของผูอ้อกหุน้กู้
หรือบคุคลใด ๆ 

(ข) กำรแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก ำหนดช ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ตำมหุน้กู ้ 

(ค) กำรลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ขจ ำนวนเงินตน้ ดอกเบีย้ และ/หรือเงินจ ำนวนอื่นใดที่คำ้ง
ช ำระหรือที่จะตอ้งจ่ำยตำมหุน้กู ้

(ง) กำรเปลี่ยนแปลงสกลุเงินตรำของเงินไม่ว่ำจ ำนวนใด ๆ  ที่จะตอ้งช ำระตำมหุน้กู้ 

(จ) กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นกำรประชมุผูถื้อหุน้กูใ้นสว่นที่เก่ียวกบัองคป์ระชมุ (ขอ้ 3.) 
และมติของที่ประชมุ (ขอ้ 6.) 

(ฉ) กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมขอ้ (ก) 
ถึง (จ) ขำ้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ำยใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้กูใ้หป้ระธำนในที่ประชมุครัง้นัน้ลงนำมรบัรอง

ภำยใน [•] วนันบัจำกวนัประชมุและเก็บรกัษำตน้ฉบบัไวร้วมทัง้จดัใหม้ีส  ำเนำเพื่อใหผู้ถื้อหุน้กูต้รวจสอบ
ได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

 

________________________ 

 

44       ระบเุรื่องอื่นๆ ตำมที่ตกลงกนั 
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เอกสารหมายเลข [•] 

แบบของใบหุ้นกู้ 
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เอกสารหมายเลข [•] 

สาระส าคัญของสัญญาค า้ประกัน 
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เอกสารหมายเลข [•] 

สาระส าคัญของสัญญาหลักประกัน 
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

 

 

 

 
หมวดที ่1 

 

 

มาตรฐานการปฎิบัติ (Market Conventions) 
ส าหรับข้อก าหนดสิทธิในประเด็นทางธุรกิจ  

 

 

 

กรณีหุ้นกู้ขึน้ทะเบียน  
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

มาตรฐาน 1.1 
 

อัตราดอกเบีย้ลอยตัว 
 

1. อตัราดอกเบีย้ลอยตวัจะก าหนดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงเป็นหลกั ซึ่งขอ้ก าหนดสิทธิจะตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้อา้งอิงครบถว้น เช่น เป็นอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินใด 
ส าหรบัธุรกรรมประเภทใด (เงินฝากประจ า ออมทรพัย ์กูย้ืม ฯลฯ) ระยะเวลาของธุรกรรมเป็น
เท่าใด ใชก้บัลกูคา้ประเภทใด ฯลฯ 

 
2. อตัราดอกเบีย้อา้งอิงส าหรบัแต่ละงวดดอกเบีย้นัน้จะเป็นอตัราเดียวกนัในงวดนัน้ๆ คือ เป็นอตัรา

ดอกเบีย้อา้งอิงที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัท าการท่ีสามก่อนวนัแรกของงวดดอกเบีย้นัน้หากอตัราดอกเบีย้
อา้งอิงเป็น อตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์ดงันี ้ 

 
       วนัท าการท่ี 3 

   

 

 กรณีที่อตัราดอกเบีย้อา้งอิงเป็นอตัราดอกเบีย้ Thai Baht Implied Swap Rate ใหใ้ช้
อตัราที่ก าหนดในวนัท าการที่สองก่อนวนัแรกของงวดดอกเบีย้นัน้ ณ เวลา 11.00 น. 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  

ก. กรุณาดมูาตรฐาน 1.2 (การค านวณดอกเบีย้) ประกอบ 

ข. กรุณาดปูระกาศคณะกรรมการศนูยซ์ือ้ขายฯ ที่ ปศ.003/2545 เรื่อง การก าหนดและแจง้
อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตวั ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2545 

ค. ผูอ้อกตราสารหนีม้ีหนา้ที่แจง้อตัราดอกเบีย้อา้งอิงส าหรบัแต่ละงวดดอกเบีย้ต่อศนูยซ์ือ้
ขายตราสารหนีไ้ทยทนัทีหลงัจากท่ีสามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ได)้ 

  

 

วนัท าการท่ี 2 วนัท าการท่ี 1      วนัแรกของงวดดอกเบีย้ 

วนัท าการท่ี 2 วนัท าการท่ี 1 วนัแรกของงวดดอกเบีย้ 
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

มาตรฐาน 1.2 
 

การค านวณดอกเบีย้ 

 

1. จ านวนดอกเบีย้ของแต่ละงวดดอกเบีย้จะเป็นการค านวณดอกเบีย้ส าหรบัหุน้กูห้นึ่งหน่วย โดยมี
สตูรการค านวณดงันี ้

 

 ดอกเบีย้จ่ายต่อหน่วย  =  (มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กู ้ x อตัราดอกเบีย้ x  จ านวนวนัที่เกิดขึน้จรงิ) / 
365 

 
2. จ านวนวนัใน 1 ปีจะใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปีมี 365 วนั  
 
3. จ านวนวนัในการค านวณดอกเบีย้จะใชจ้ านวนวนัที่เกิดขึน้จรงิในแต่ละงวดดอกเบีย้ โดยนบัรวมวนั

แรกของงวดดอกเบีย้แต่ละงวด ไปจนถึงวนัสดุทา้ยของงวดดอกเบีย้นัน้  ซึ่งการนบัจ านวนวนัเพื่อ
ค านวณดอกเบีย้ในแต่ละงวดดอกเบีย้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ช่นนีเ้สมอไม่ว่าจะมีการเลื่อนวนั
ก าหนดช าระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ หรืองวดดอกเบีย้ก่อนหนา้นัน้ เพื่อใหต้รงกบัวนัท าการ 
(หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนั
อาทิตย)์ ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีของงวดดอกเบีย้สดุทา้ย ซึ่งจะตอ้งน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อน
ออกไป แต่ไม่นบัรวมวนัช าระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไป มารวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย 

 ทัง้นี ้“งวดดอกเบีย้” หมายถึง ระยะเวลาแต่ละช่วงเริ่มตัง้แต่วนัแรก (และรวมทัง้) วนัออกหุน้กูห้รือ
วนัช าระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้ก่อนหนา้นัน้ (แลว้แต่กรณี) ไปจนถึงวนัสดุทา้ย (แต่ไม่รวม) วนั
ช าระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอน (แลว้แต่กรณี) 

 
4. จ านวนดอกเบีย้ของหุน้กูจ้ะก าหนดทศนิยมไม่เกิน 6 ต าแหน่ง โดยปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ขึน้ ถา้

ต าแหน่งที่ 7 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5   ส่วนในกรณีที่ดอกเบีย้ที่ค  านวณไดม้ีทศนิยมไม่รูจ้บให้
ก าหนดทศนิยมเพียง 6 ต าแหน่ง และท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ตามหลกัการขา้งตน้ 

 
หมายเหต ุ กรุณาดปูระกาศคณะกรรมการศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย ที่ ปศ. 007/2544 เรื่อง :  การ

ก าหนดวนัค านวณและวนัช าระดอกเบีย้ของตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 
2544 
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

 

มาตรฐาน 1.3 
 

วันก าหนดช าระดอกเบีย้ 

 

 

1. วนัก าหนดช าระดอกเบีย้จะเป็นวนัที่ / เดือนที่ก าหนดแน่นอนของแต่ละปีตลอดอายขุองหุน้กู้ 
 
2. หากวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ในงวดใดไม่ตรงกบัวนัท าการ (หมายถึงวนัที่ธนาคารพาณิชย์

โดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย)์ ใหเ้ลื่อนวนัช าระเงินไปเป็น
วนัท าการถดัไป 

 

หมายเหต ุ
ก. กรุณาดมูาตรฐาน 1.2 (การค านวณดอกเบีย้) ส  าหรบัการค านวณดอกเบีย้กรณีเลื่อนวนัก าหนด

ช าระดอกเบีย้ 
ข. กรุณาดปูระกาศคณะกรรมการศนูยซ์ือ้ขายฯ ที่ ปศ. 007/2544 เรื่อง :  การก าหนดวนัค านวณและ

วนัช าระดอกเบีย้ของตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน  ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2544 
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มาตรฐาน 1.4 
 

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
 
1. การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูท้ี่มีสิทธิรบัดอกเบีย้จะด าเนินการดงันี ้ 
 
             1.1 งวดดอกเบีย้มีระยะเวลานอ้ยกว่า 3 เดือน :  ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้วลา 12.00 น. ใน

วนัก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ 10 วนั 

              1.2 งวดดอกเบีย้มีระยะเวลาตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป  :  ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้วลา 12.00 น.
ในวนัก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ 14 วนั 

 
2. การปิดสมดุทะเบียนหุน้กูเ้พื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูท้ี่มีสิทธิรบัดอกเบีย้จะไม่มีการพกัการโอน

กรรมสิทธิ์ในหุน้กู ้แต่ผูอ้อกหุน้กูอ้าจขอใหม้ีการพกัการโอนกรรมสิทธิ์ในหุน้กูต้ัง้แต่เริ่มปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้ปจนถึงวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ก็ได ้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิหรือหนงัสือชีช้วน 

 
3. การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูท้ี่มีสิทธิรบัเงินตน้และดอกเบีย้กรณีไถ่

ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด จะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูต้ัง้แต่เวลาเริ่มท าการในวนัก่อนวนัไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนครบก าหนด (ตามสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้(Call Date) หรือตามสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้ 
(Put Date) แลว้แต่กรณี) 14 วนั โดยจะพกัการโอนกรรมสิทธิ์ในหุน้กูต้ัง้แต่เริ่มปิดสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้กูไ้ปจนถึงวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 

 
4. หากวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกไม่ตรงกบัวนัท าการ (หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิด

ท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย)์ ใหเ้ลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนไปเป็นวนัท า
การถดัไป 

 
หมายเหต ุ กรุณาดขูอ้บงัคบัศนูยซ์ือ้ขายฯ เรื่อง ขอ้ก าหนดมาตรฐานดา้นงานทะเบียนของตราสารหนี ้

ขึน้ทะเบียน ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2544 
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

 

มาตรฐาน 1.5 
 

การแจ้งวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

 
1. ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะแจง้ความจ านงในการใช้

สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดใหผู้ถื้อหุน้กูท้กุรายทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัไถ่
ถอนหุน้กู ้ (Call Date) 

 
2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ผูถื้อหุน้กูจ้ะแจง้ความ

จ านงในการขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ใหผู้อ้อกหุน้กูท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 30 วนัก่อนวนัไถ่ถอนหุน้กู ้(Put Date)  

 

 



 

 

-31- 
   

ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

 

มาตรฐาน 1.6 
 

ข้อก าหนดด้านการเงนิส าหรับผู้ออกหุ้นกู้  (Financial Covenants) 
 

ในกรณีที่ขอ้ก าหนดสิทธิมีขอ้ก าหนดดา้นการเงินส าหรบัผูอ้อกหุน้กู ้(Financial Covenants)   
ขอ้ก าหนดดงักลา่วจะมีลกัษณะโดยทั่วไปดงันี ้

• ตวัแปร (Ratio) ทุกตวั (ถา้มี) จะมีนิยามและสตูรการค านวณและรอบระยะเวลาบญัชีที่
ใชใ้นการค านวณก าหนดไวโ้ดยชดัแจง้และสามารถเขา้ใจไดต้รงกนั 

• งบการเงินที่ใชอ้า้งอิงจะเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

• วิธีการและระยะเวลาในการแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ละผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบถึงการฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดจะก าหนดไวโ้ดยชดัเจนและบงัคบัได ้
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มาตรฐาน 1.7 
 

การแก้ไขเหตุผิดนัด 

 

1. การท่ีผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอ่ืนใดในวนัถึงก าหนด
ช าระตามขอ้ก าหนดสิทธิ จะถือเป็นการผิดนดัทนัที ยกเวน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูย้งัไม่ไดร้บัดอกเบีย้
หรือเงินตน้หรือเงินจ านวนอ่ืนใดเมื่อถึงวนัครบก าหนดช าระแลว้ แต่ผูอ้อกหุน้กูพ้ิสจูนไ์ดว้่าไดน้ า
ดอกเบีย้หรือเงินตน้หรือเงินจ านวนอ่ืนใดเขา้บญัชีเพื่อช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ตั้งแต่วนัครบ
ก าหนดช าระ แต่ผูถื้อหุน้กูม้ิไดร้บัช าระโดยเหตอุนัจะโทษผูอ้อกหุน้กูม้ิได ้และไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อ
หุน้กูไ้ดร้บัช าระดอกเบีย้หรือเงินตน้หรือเงินจ านวนอ่ืนใดครบถว้นภายใน 3 วนัท าการหลงัจาก
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูถื้อหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ลว้แต่กรณี ใหถื้อว่าผูอ้อกหุน้กูม้ิไดต้กเป็น
ผูผ้ิดนดั และไม่ตอ้งช าระดอกเบีย้ผิดนดั 

 
2. ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้อ่ืน ๆ นอกจากการผิดนดัไม่ช าระเงิน ใหผู้ ้

ออกหุน้กูแ้กไ้ขเหตผุิดนดันัน้ไดภ้ายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ง่หนงัสือแจง้ใหผู้อ้อก
หุน้กูแ้กไ้ขการไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักลา่วไปยงัส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ 
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มาตรฐาน 1.8 
 

สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย 

 
ในกรณีทั่วไป ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะเป็นผูฟ้้องรอ้งบงัคบัช าระหนีใ้หแ้ก่ผู ้ถือหุน้กูท้ัง้ปวง แต่ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละราย
จะมีสิทธิฟ้องรอ้งบงัคบัช าระหนีต้ามหุน้กูท้ี่คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ว้ยตนเอง หากปรากฏว่า
หลงัจาก 14 วนันบัจากวนัที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดม้ีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หช้  าระเงินแลว้ยงัไม่มีการ
ช าระหนีท้ี่คา้งช าระใหแ้ก่ตน และขณะที่ผูถื้อหุน้กูฟ้้องคดีนัน้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูย้งัมิไดด้  าเนินการฟ้องรอ้งผู้
ออกหุน้กูใ้หช้  าระหนีท้ี่คา้งช าระ 
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มาตรฐาน 1.9 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
 

1. ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้ีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดไ้ม่ว่าเวลาใด ๆ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
จะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้กูโ้ดยเร็ว ซึ่งจะตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัที่ผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือ
หุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดมีค าขอเป็นหนงัสือใหผู้แ้ทนผู้
ถือหุน้กูเ้รียกประชมุผูถื้อหุน้กู ้ หรือนบัแต่วนัที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ซึ่งรวมทัง้กรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 
ของจ านวนหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด (โดยหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู)้ เห็นว่ามีเหตกุารณ์
ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อสว่นไดส้ว่นเสียของผูอ้อกหุน้กูท้ัง้ปวงหรือความสามารถของผูอ้อกหุน้
กูใ้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
2. ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละประธานที่ประชมุจะรว่มกนัจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้กูภ้ายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้กู ้และจดัสง่รายงานการประชมุใหแ้ก่นาย
ทะเบียนหุน้กูเ้พื่อท าการเก็บรกัษาไว ้รายงานดงักลา่วซึ่งจะตอ้งลงนามโดยประธานที่ประชมุในแต่
ละครัง้ ใหถื้อว่าถกูตอ้งและผูกพนัผูถื้อหุน้กูท้กุราย ไม่ว่าจะไดเ้ขา้รว่มประชมุด้วยหรือไม่ 
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มาตรฐาน 1.10 
 

การแต่งตั้งและการเปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 
1. หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้าดคณุสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้ง

แกไ้ขการขาดคณุสมบติัภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ขาดคณุสมบติันัน้ 

 
2. หากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนา้ที่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือขอ้ก าหนด

สิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดม้ี
หนงัสือแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้  าการแกไ้ข 

 
3. ในกรณีที่จะตอ้งท าการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูด้  าเนินการออกหนงัสือขออนมุติั

เปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละแต่งตัง้บุคคลอ่ืนที่เสนอโดยผูอ้อกหุน้กูเ้ขา้ท าหนา้ที่แทนต่อผูถื้อหุน้กู้
ทกุราย หากไม่มีผูถื้อหุน้กูท้ี่ถือหุน้กูห้รือถือหุน้กู้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ทัง้หมดยื่นหนงัสือคดัคา้นภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ผูอ้อกหุน้กูอ้อกหนงัสือดงักลา่ว ให้
ถือว่าผูถื้อหุน้กูท้ัง้หมดอนมุติัการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูเ้สนอไว้
ในหนงัสือแจง้นัน้แลว้ 

 
4. ในการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ัน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ดว้ย ซึ่งเมื่อผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้  าเนินการเก่ียวกบั
การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่เรียบรอ้ยแลว้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ราบถึง
การแต่งตัง้นัน้ภายใน 30 วนั และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท าการสง่มอบทรพัยส์ิน เอกสาร หรือ
หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่โดยเรว็ และจะตอ้งใหค้วาม
รว่มมือกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามหนา้ที่ของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบรอ้ย 
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ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 

 

 

มาตรฐาน 1.11 
 

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 
 
หากใบหุน้กูฉ้บบัเก่าสญูหาย ฉีกขาด หรือช ารุดดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุน้กูท้ี่ปรากฏชื่อในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้กูม้ีสิทธิยื่นค าขอใหน้ายทะเบียนหุน้กูอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุน้กูก้  าหนด ในการนี ้นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งออกใบหุน้กูฉ้บบั
ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนหุน้กูไ้ดร้บัค าขอใหอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ 
และนายทะเบียนจะตอ้งลงบนัทกึในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้่ามีการยกเลิกใบหุน้กูฉ้บบัเก่าดว้ย 

 

 
 


