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ขอตกลงประกอบหุนกู (Covenant) 
       โดย อภินันท จินศิริวานชิย  

 
ผูลงทุนในหุนกูสวนใหญมักใหความสําคัญกับอัตราผลตอบแทน อันดับความนาเชื่อถือ หรือตัว

บริษัทผูออกหุนกูเปนสําคัญ   จนบางครั้งอาจมองขามในเรื่องขอกําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู  
ซึ่งเปนเงือ่นไขประกอบที่บริษทัผูออกหุนกูกําหนดไวและตองปฏิบัติตาม เพื่อเปนการควบคุมความเสี่ยง
ในดานเครดิตของผูออกอันจะมีผลกระทบตอคุณภาพเครดิตของหุนกูในที่สุด  สัปดาหน้ีผมจึงขอขยาย
ความถึงรายละเอียดในขอตกลงประกอบหุนกูหลักๆ  วาแตละรูปแบบคืออะไร  และมีประโยชนแกผู
ลงทุนอยางไร   
 Covenant เปนขอตกลงประกอบหุนกูที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวน  โดยเปนการกําหนดหนาที่
บางประการสําหรับบริษัทผูออกหุนกูที่ตองกระทํา หรืองดเวนการกระทําบางอยางตามที่ไดระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน หรือในใบหุนกู  อันเปนการควบคุมคุณภาพเครดิตของตัวหุนกูเพื่อประโยชนกับนักลงทุน 
และเปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูลงทุนสามารถใชวิเคราะหติดตามสถานะทางการเงิน หรือการดําเนินงานของ
บริษัทผูออกไดอีกชองทางหนึง่   และสําหรับขอตกลงบางประการหากบริษัทผูออกหุนกูไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอตกลงหรือในเงื่อนไขที่ไดระบุไว  จะเปนสัญญาณหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของผูออก
หุนกู  ในเร่ืองการชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนคืนไมไดตรงตามที่กําหนด และมีแนวโนมในการผิดนัดชําระ
หนี้ (Technical of Default) ได  ขอตกลงประกอบหุนกูพอที่จะรวบรวมประเด็นหลักๆ ไดดังนี้ 
1. การจํากัดโครงสรางเงินทุนของกิจการ 
  การจํากัดโครงสรางเงินทุนของกิจการทําไดหลายลักษณะ  โดยรูปแบบที่นิยมนํามาใชจํากัด
โครงสรางเงินทนุของกจิการ กค็ือ การจาํกัดในสวนของหนี้สิน   ซึ่งจุดประสงคเพื่อปองกันมิใหบริษัทผู
ออกหุนกูระดมทุนโดยการกอหน้ีสินเพิ่มเติมเกินกวาระดับที่เหมาะสม   การกอหน้ีสินเพิ่มเติมถามองใน
ดานเจาของกจิการแลวยอมเปนผลดีทําใหสามารถนําเงินมาใชขยายกิจการ หรือเปนเลือดหลอเล้ียงให
กิจการดําเนินงานตอไปได  แตสําหรับผูลงทุนในหุนกูซึ่งเปนเจาหนี้รายหนึ่งของบริษัทผูออก ยอมไมเปน
ผลดีแนหากบริษัทผูออกทําการกอหน้ีมากจนเกินไป  เนื่องจากการกอหน้ีสินเพิ่มเติมของบริษัทผูออก 
ยอมเปนการเพิ่มภาระผูกพันในอนาคตที่บริษัทจะตองนําเงินที่ไดจากการดําเนินงาน หรือกระแสรายรับ
อื่นๆมาชดใชใหแกเจาหนี้รายอื่นนอกเหนือจากผูถือหุนกู  โอกาสที่กระแสเงินรับในอนาคตของกจิการ
อาจไมเพียงพอหรือครอบคลุมกับภาระผูกพันดานหนี้สินที่เพิ่มข้ึนมาอาจเกิดขึ้นได  ซึ่งจะกระทบตอ
ความสามารถของบริษัทผูออกในเรื่องการชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยแกผูถือหุนกูเมื่อถึงระยะเวลาที่
กําหนด  จงึเกิดเปนความเสี่ยงในดานเครดิตของกจิการและคุณภาพของหุนกูขึ้นหากการกอหนี้ไมอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม 
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ดังนั้นการควบคุมระดับของการกอหนี้ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และไมมากจนเกินไป  อาจ
กําหนดไดโดยใชอัตราสวนทางการเงิน  คือ  อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (Debt to Equity 
Ratio)   โดยคํานวณไดจากขอมูลในงบการเงนิของบริษัทผูออก  อัตราสวนเปนดังน้ี 

                              
ท้ังน้ีผูออกหุนกูจะตองจัดทํารายงานแสดงสถานะและรายละเอียดตางๆตามที่ไดระบุไวใน

ขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกู  ทุกๆจํานวนครั้งตอปตามท่ีไดระบุไวในหนังสือชี้ชวน  ยกตวัอยางเชน หุน
กูของบริษัท A กําหนดไววา “ผูออกหุนกูจะดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity 
Ratio) ในอัตราสวนไมเกิน 2 :1  และจะคํานวณอัตราสวนดังกลาวทุกๆ ไตรมาส จากงบการเงินของ
บริษัท A”  
 อยางไรก็ตามการใชอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุนเปนเพียงการวัดระดับของความเสี่ยง
อันเกิดจากการกอหน้ีเพิ่มเติมของบริษัทผูออกเทานั้น  ซึ่งอตัราสวนน้ีไมไดพิจารณาถงึเรื่องความสามารถ
ในการนํากระแสเงินท่ีไดจากการกอหนี้มาใชใหเกิดผลและพอเพียงกบัความสามารถในการชําระหน้ีซึ่ง
เปนภาระผูกพันไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ท้ังน้ีการจํากัดโครงสรางเงินทนุของกจิการ  นอกจากจะพิจารณาจากทางดานหนี้สินของกิจการ
แลว อาจมีการควบคุมทางดานสินทรัพยหรือทุนสํารองของตัวบริษัทผูออกเอง เพือ่เปนการปองกันความ
เส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกบัความสามารถในการชําระหน้ีเมื่อถึงระยะเวลาตามที่กําหนดของบรษิัทผูออกไดอีก
ดวย  เชน กจิการอาจมีการทําประกันภัยในตัวสินทรัพย  หรือมีการจัดตั้งกองทุนสํารองจากเงินทุนสะสม
ที่ได (Sinking Fund) โดยทยอยนําเงินสะสมเขากองทุนเพื่อสํารองไวใหเพียงพอกับเวลาที่ตองจาย
ดอกเบี้ยหรือไถคืนหุนกูจากผูลงทุน   ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงในดานเครดิตไดเชนกัน   
          ขอตกลงประกอบหุนกู  (Covenant) ตอนที่ 2  

       โดย อภินันท จินศิริวานิชย  
 หลังจากที่ในสัปดาหที่แลวผมไดกลาวถึงขอตกลงประกอบหุนกู  ซึ่งเปนขอกําหนดสิทธิและ
หนาที่ของผูออกหุนกูในสวน “การจํากัดโครงสรางเงินทุนของกิจการ”  ไปแลวนั้น ในสัปดาหนี้เรามาดูกัน
ตอเลยครับวาขอตกลงประกอบหุนกูอื่นๆ ท่ีสําคัญยังมีอะไรอีกบาง... 
2. การกาํหนดเงื่อนไขในเรื่องการจายเงินปนผล   
 ขอกําหนดหนาท่ีนี้เปนการควบคุมไมใหสวนที่เปนสินทรัพยของบริษัทผูออกตองลดลงจากการที่
บริษัทจายเงินปนผลมากเกินกวาระดับที่เหมาะสม  ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการดําเนินธุรกิจจาก
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สินทรัพยที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดเปนรายได และปริมาณเงินสดที่เพียงพอกบัการชําระเงินตนและดอกเบี้ย  
แกผูถือหุนกูเม่ือถึงระยะเวลาตามที่กําหนด   
 อาจกลาวไดวาการควบคุมไมใหบริษัทผูออกจายเงินปนผลเปนจํานวนมาก เปนการจํากัดไมให
บริษัทผูออกตองหาเงินสดมาเพิ่มเพื่อจายเงินปนผล  เปนการเสริมสรางใหบริษัทมีสินทรัพย หรือ
ทรัพยากรอยูในระดับท่ีมากเพียงพอที่จะสามารถทํากําไรไดมากขึ้น  และถามองถงึขั้นเลวรายท่ีสุด คือใน
กรณีที่บริษัทอาจถงึขั้นตองชาํระบัญชีเพื่อปดกิจการลง อยางนอยที่สุดการที่บริษัทยังมีสินทรัพยเปน
จํานวนมากพอ ยอมหมายถึงโอกาสที่ผูถือหุนกูสามารถใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทชําระหน้ีแกตนจน
ครบถวนก็มีโอกาสมากขึ้นดวย  
 นอกจากนี้การกําหนดเงื่อนไขของการจายเงนิปนผล  ยังอาจทําไดโดยการหามมิใหบริษัทผูออก
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในกรณีที่ผูออกหุนกูมีการผิดนัดชําระหนี้แกผูถือหุนกูไมวาในกรณีใดก็
ตาม ซึ่งการกําหนดหนาที่ดังกลาวเปนการประกันวาผูถือหุนกูจะยังคงไดรับสิทธิประโยชนคืนกอนผูถือ
หุนสามัญ  เชน  “ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลไมวารูปแบบใด ในแตละปใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทผูออกหุนกูเปนจํานวนเกินกวารอยละ  40 ของผลกําไรสุทธิในปน้ันๆ  ทั้งนี้ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิด
นัดชําระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยหุนกูไมวางวดใดๆ ผูออกหุนกูจะจายเงินปนผลไมวาในรูปแบบใดๆใหแก
ผูถือหุนสามัญของบริษัทผูออกหุนกูไมได”  เปนตน  ทั้งนี้การระบุเงื่อนไขตางๆในขอกําหนดสิทธิหุนกู 
อาจมีรูปแบบขอยกเวนท่ีแตกตางจากนี้ ผูลงทุนควรใหความสนใจกับขอยกเวนหรือเงื่อนไขยอยตางๆดวย
เพื่อสิทธิประโยชนกับผูลงทุน 
3. การกาํหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรวมกิจการ 
 การควบรวมกิจการ ถอืเปนกระบวนการที่สงผลกระทบตอคุณภาพเครดิตของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ  เนื่องจากการควบรวมกิจการเปนรูปแบบหนึง่ของการปรับปรุงโครงสรางบริษัท เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพและความแข็งแกรงใหกับตัวธุรกิจ เกิดการโอนถายเทคโนโลยีในดานตางๆตอกัน  เกิดการ
ประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด (Economy of Scale) หรือแมกระทั่งเกิดเปนการกระจายความเสี่ยงท่ีมีอยู
ในตัวธุรกิจได   จากขอดีขางตนถามองผิวเผินแลว การควบรวมกิจการถือวาเปนผลดีกับผูถือหุนกู  
เนื่องจากเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงในตัวธุรกิจของผูออกหุนกู  แตถาพิจารณาถงึสถานะของ
บริษัทหลังการรวมกิจการแลว  อาจสงผลตอคุณภาพเครดิตของหุนกูใหมีความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นได  จากการที่
บริษัทรวมกิจการเขากับอีกบรษิัทที่มีโครงสรางหนี้สินอยูเปนจํานวนมาก  ทาํใหอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถอืหุนหลังรวมกิจการแลวมีคาสูงขึ้นจากเดิม และถามองลงไปใหลึกกวาน้ัน  การที่สัดสวนของ
หนี้สินภายหลังการควบรวมกิจการแลวมีระดับท่ีไมแตกตางกันมากนักจากสัดสวนกอนรวมกิจการแลวก็
ตาม  ก็ยังอาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีใหแกผูถือหุนกูไดเชนกัน  เน่ืองจากภายหลังการ
รวมกิจการแลว ภาระผูกพันดานหนี้สินท่ีมีอยูของบริษัทตางๆทั้งหมดจะถูกนํามารวมและจัดสรรใหมโดย
ชดใชตามภาระผูกพันกอนหลังตามลําดับ  เชน ถาหากบริษัทที่เขารวมมีภาระผูกพันดานหนี้สินที่จะตอง
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ชําระกอนหนาวันที่บริษัทเดิมที่ออกหุนกูตองไถคืนหุนกูตามที่กําหนดไว ยอมทําใหสภาพคลองสวนหนึ่ง
ของบริษัทถูกนําไปใชในการชาํระหน้ีของบริษัทท่ีเขามารวมดวยกอน  สภาพคลองสวนหนึ่งท่ีไดเตรียม
สํารองไวกอนหนาในการไถคืนหุนกูจึงลดลง  เกิดเปนความเสี่ยงในดานคุณภาพเครดิตของหุนกูในที่สุด 
 ท้ังน้ีประเด็นท่ีกลาวมามิไดหมายความวาการควบรวมกิจการจะทําใหระดับความเสี่ยงของหุนกู
สูงขึ้นเสมอไปนะครับ  เนื่องจากเปนตัวอยางท่ีพิจารณาถงึเฉพาะดานหนี้สินท่ีมีอยูของกิจการ ซึง่ยงัไมได
นําปจจยัอื่นๆเขามาพิจารณา เชน กําลังการผลิต  ความสามารถในการทํากําไร หรือความคลองตัวทาง
การเงิน เปนตน  ดังนั้นเงือ่นไขการรวมกิจการของบริษัทจึงเปนเงื่อนไขที่นักลงทุนควรใหความสําคัญดวย 
เชน ผูออกหุนกูอาจกาํหนดอัตราสวนขั้นสูงของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนภายหลังการควบรวมกิจการ
เอาไว เปนตน  
4. การกาํหนดเงื่อนไขในเรื่องการใชสินทรัพย  
 จากที่ไดกลาวไปขางตนแลววา  การที่บริษัทมีสินทรัพยอยูในระดับท่ีมากพอ ประการแรก ยอม
หมายถึงโอกาสที่บริษัทสามารถสรางรายไดหรือกําไรจากสนิทรัพยที่มีอยูใหกับธุรกิจได  และนั่นหมายถึง
โอกาสที่บริษัทผูออกหุนกูจะสามารถชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดจึงเกิดขึ้นดวย   
 ประการที่สอง  การที่บริษัทผูออกหุนกูยังคงมีระดับสินทรัพยที่มากพอ ถงึแมวาจะเกิดเหตุการณ
ที่ผูออกผิดนัดชําระหนี้หรือถูกบังคับใหชาํระบัญชีเพื่อปดกจิการลงก็ตาม  ก็เปนการประกันวาโอกาสทีผู่
ถือหุนกูจะสามารถใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทชําระหน้ีโดยขายสินทรัพยออกไป เพื่อนํามาชาํระหนี้แกตน
จนครบถวนก็มีโอกาสมากขึ้นตามไปดวย  จากความสําคัญของระดับสินทรัพยของกจิการที่เกี่ยวของกับ
ระดับความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูนั้น จงึเกิดเปนขอกําหนดสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการใชสินทรัพยของ
กิจการ  ซึง่ขอจํากัดดังกลาวไดครอบคลุมถึงเรื่องการใชสินทรัพยตางๆของกจิการ เชน การจําหนายจาย
โอน การจํานอง การจํานํา หรือการใหเชาสินทรัพย กับบุคคลอื่นๆ ท้ังน้ีเพื่อเปนการปองกนัมิใหสิทธิ
เรียกรองของผูถือหุนกูจากสินทรัพยเหลาน้ัน ตองดอยหรือตองแบงสรรกับคูสัญญาอื่นที่ผูออกกอภาระ
ผูกพันดานสินทรัพยเพิ่มเติมตามที่กลาวมา   
 จากขอกาํหนดสิทธิและหนาที่หลักๆ ท้ัง 4 ขอ  ทานผูอานจะเห็นวาทั้งหมดลวนแตเปนหนาที่ที่ผู
ออกหุนกูตองพงึปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อประโยชนแกผูลงทุน ซึ่งยังมรีายละเอียดขอยกเวนยอยๆที่
แตกตางกันออกไป  ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดตางๆไดเพิ่มเติมจากหนังสือชีช้วนเพื่อประโยชน
สูงสุดกับผูลงทนุ 
 
 


