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ตัวอย�าง 
ข�อกําหนดว�าด�วยสิทธิและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�1 

[ระบุชื่อของหุ�นกู�]2 

[“ชื่อของหุนกู”] (“หุนกู”) ออกโดย [ชื่อของผูออกหุนกู] (“ผูออกหุนกู”) ตามมติ [ทีป่ระชุมใหญ$ผูถือหุน / ที่ประชุม
คณะกรรมการ]3 ของผูออกหุนกูเม่ือ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผูแทนผูถือหุนกู] เป2นผูแทนผูถือหุนกู 
ผูถือหุนกูจะไดรับสทิธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอกําหนด
สิทธิทุกประการ และใหถือว$าผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดต$าง ๆ ในขอกําหนดสทิธิเป2นอย$างดีแลว 
รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดต$าง ๆ ในสัญญาแต$งตัง้ผูแทนผูถือหุนกูดวย 
ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกู และสําเนาสัญญา
แต$งตั้งนายทะเบยีนหุนกู4 ไว ณ สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนด
สิทธิและสัญญาต$างๆ ดังกล$าวไดในวันและเวลาทาํการของผูแทนผูถือหุนกู 

1. คําจํากัดความ 

คําและขอความต$าง ๆ ที่ใชอยู$ในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังต$อไปนี้5 

“ข�อกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดว$าดวยสทิธแิละหนาที่ของผูออกหุนกูและ 
ผูถือหุนกูสําหรับหุนกู(และที่แกไขเพิ่มเติม หากมี) 

“นายทะเบียนหุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อนายทะเบยีนหุนกู] หรือผูที่ไดรับแต$งตั้งโดยชอบให
ทําหนาที่เป2นนายทะเบียนหุนกูแทน 

“ใบอนุญาต” ใหมีความหมายตามที่นยิามไวในขอ 7.2 (ง) 

“ผลกระทบในทางลบอย�างร�ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย$างรายแรงต$อกิจการ การดําเนนิ
ธุรกิจ ทรัพย?สิน สถานะ (ไม$ว$าทางการเงินหรือโดยประการอ่ืน) 
หรือแผนทางธุรกิจของผูออกหุนกู ตามการใชดลุยพินิจอันสมควร
ของผูแทนผูถือหุนกู ซ่ึงเป2นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ?
ใดเหตุการณ?หนึ่งหรือหลายเหตุการณ?รวมกัน ซ่ึงส$งผลกระทบ
ในทางลบอย$างรายแรงต$อความสามารถในการชําระหนี้ใดๆ หรือ

________________________ 

 

1
 ขอกําหนดสิทธินี้ใชสําหรับหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ หากเป2นหุนกูชนิดอื่น จะตองมีการแกไขขอความในส$วนท่ีใชเฉพาะหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือให

เหมาะสมก$อน 
2 ตองเป2นช่ือเรียกเฉพาะเพือ่ประโยชน?ในการอางอิงถึงหุนกูที่เสนอขาย ซ่ึงจะตองแสดงถึงปBที่ครบกําหนดไถ$ถอนและลักษณะพิเศษของหุนกู  

เช$น การมีหลักประกันหรือมีผูคํ้าประกนั เป2นตน (ถามี) ไวโดยชัดเจน 
3 เป2นไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทผูออกหุนกู 
4 ระบุชื่อสัญญาอื่น ๆ ท่ีเกีย่วของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาคํ้าประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี 
5 ในกรณีที่ขอความท่ีจะตองทําความตกลงกันเพิ่มเติม เช$น ขอความในขอ 5 ขอ 6  ขอ 7 และขอ 8 ของขอกาํหนดสิทธ ิ     
 มีคําจํากัดความนอกจากท่ีปรากฏอยู$นี้ ใหเพิ่มคําจํากัดความดังกล$าวไวในขอ 1 น้ีดวย 
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การปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิของผูออกหุนกู 

“ผู�คํ้าประกัน” หมายถึง (ชื่อผูคํ้าประกัน)]6 

“ผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแต$ละจํานวนตามขอ 3.3 

“ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อผูแทนผูถือหุนกู] หรือผูที่ไดรับแต$งตั้งโดยชอบใหทํา
หนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูแทน 

“ผู�ออกหุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อผูออกหุนกู] 

“วันครบกําหนดไถ�ถอนหุ�นกู�” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย”7 หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กําหนดใหทําการชําระดอกเบี้ย
ของแต$ละปBตลอดอายุของหุนกู] 

“วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย”8 หมายถึง[วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะใชในการคํานวณ
ดอกเบี้ยที่ผูออกหุนกูจะตองชําระใหแก$ผูถือหุนกู ซ่ึงไดแก$วันทํา

การที่ [•]ล$วงหนาก$อนวันเร่ิมตนคํานวณดอกเบี้ย] 

“วันทําการ” หมายถึง  วั นที่ ธนาคารพาณิชย? โดยทั่ ว ไป เปL ดทํ าการใน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมิใช$วันเสาร?หรือวันอาทิตย?หรือวันที่ธนาคาร
แห$งประเทศไทยประกาศใหเป2นวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย? 

[“วันเร่ิมต�นคํานวณดอกเบี้ย”9 หมายถึง วันที่สิทธิในการไดรับดอกเบี้ยของผูถือหุนกูเร่ิมตนข้ึน
และคํานวณสะสมไปจนถึงวันกําหนดชําระดอกเบี้ย] 

“วันออกหุ�นกู�” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง สมุดทะเบยีนหรือแหล$งขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกับหุนกูและผูถือหุนกู เช$น ชื่อและที่อยู$ของ 
ผูถือหุนกู การโอน การจํานาํ การอายัด การออกใบหุนกูใหม$ 
ไวตามหลักเกณฑ?ที่กําหนดในกฎหมายว$าดวยหลักทรัพย? 
และตลาดหลักทรัพย? และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? หรือประกาศของสํานักงาน

________________________ 

 

6 ถาไม$มีผูคํ้าประกัน ใหตัดขอความในส$วนน้ีทิ้ง 
7 วันชําระดอกเบี้ยในแต$ละงวดใหเป2นวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน ยกเวนวนัชําระดอกเบี้ยในงวดสุดทาย ซ่ึงวันชําระดอกเบี้ยในงวด

สุดทายใหเป2นวันท่ีเดียวกับวันไถ$ถอนตราสารหน้ี 
8       ใชสําหรับกรณีตราสารหน้ีที่มีการจ$ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว และวันกําหนดอัตราดอกเบี้ยจะตองเป2นวันล$วงหนาก$อน 

วันเร่ิมตนของงวดดอกเบี้ยอย$างนอย 2 วันทําการ 
9       ใชสําหรับกรณีตราสารหน้ีที่มีการจ$ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวซ่ึงมีการใชอัตราดอกเบี้ยมากกว$า 1 อัตรามาคํานวณสําหรับการจ$ายดอกเบี้ยใน 

แต$ละงวด โดยตองกําหนดวันเร่ิมตนคํานวณดอกเบี้ยแต$ละอัตราเป2นวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน 
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?  
ที่เก่ียวของ 

“สัญญาคํ้าประกัน” หมายถึง สัญญาคํ้าประกันลงวนัที่ [•] ระหว$างผูออกหุนกูกับ 

ผูคํ้าประกัน ซ่ึงมีสาระสาํคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข  [•] 
 แนบทายขอกําหนดสิทธ]ิ10 

“สัญญาแต�งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�” หมายถึง สัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกู ลงวันที่ [•] ระหว$างผู
ออกหุนกู กับ นายทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแต$งตั้ง 
นายทะเบียนหุนกูรายใหม$เพื่อทําหนาที่แทน (ถามี) 

“สัญญาแต�งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง สัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูลงวันที่ [•] ระหว$าง  
ผูออกหุนกู กับ ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาแต$งตั้งผูแทน 
ผูถือหุนกูรายใหม$เพื่อทําหนาที่แทน (ถามี) 

“สัญญาหลักประกัน” หมายถึง สัญญาก$อภาระหลักประกันในทรัพย?สนิในลักษณะ 
ต$าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย?สนิที่

เป2นประกันตามที่ระบุไวในเอกสารหมายเลข  [•] แนบทาย
ขอกําหนดสิทธิ  ซ่ึงผูออกหุนกูทําไวกับผูแทนผูถือหุนกู11 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาด
หลักทรัพย? 

“สิทธิในหุ�นกู�” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุนกูอันรวมถึง (แต$ไม$จํากัดเฉพาะ)  
สิทธิในการไดรับชาํระเงินตนและดอกเบี้ย และสิทธิในการ 
เขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู 

“ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7” หมายถึง บริษัท ศูนย?รับฝากหลักทรัพย? (ประเทศไทย) จํากัด 
หรือบุคคลอ่ืนที่ดําเนินกิจการรับฝากทรัพย?ไดตามกฎหมายซ่ึงเขา
รับทําหนาที่แทน 

“หุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อของหุนกู]  

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ?ใดเหตุการณ?หนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ 12.1 

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"  หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผดินัด] 

 

________________________ 

 

10 ใชเฉพาะกรณีของหุนกูที่มีผูคํ้าประกัน 
11

 ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีหลักประกัน ใหตัดขอความในขอน้ีทิ้ง 
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2. ชนิดของหุ�นกู� มูลค�าที่ตราไว� อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ�นกู�  

2.1 หุนกูเป2นหุนกูชนิดระบชุื่อผูถือ12 มีอัตราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปB นับจากวันออกหุนกูและ [มี/ไม$มี
หลักประกัน 

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนทัง้หมด [•] หน$วย มีมูลค$าที่ตราไวหน$วยละ [•] บาท คิดเป2นมูลค$ารวมหุนกู [•] 
บาท  

3. ใบหุ�นกู� สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู� และผู�ทรงสิทธใินหุ�นกู�13 

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสญัญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกูทีจ่ะตองออกใบหุนกูตามแบบที่กําหนดไว 

 ในเอกสารหมายเลข  [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแก$ผูถือหุนกูทุกราย โดยในส$วนของหุนกูที่ฝากไวกับ 
 ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?และจะตองลงชื่อศูนย?รับฝากหลักทรัพย?เป2นผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู

นั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูตามแบบทีน่ายทะเบียนหุนกูกําหนด
ใหแก$ศูนย?รับฝากหลักทรัพย? 

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสญัญานายทะเบียนหุนกูที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไว
จนกว$าหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถ$ถอน  

3.3 (ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ไม$ไดฝากหุนกูไวกับศูนย?รับฝากหลักทรัพย? สิทธิในหุนกูจะตกไดแก$บุคคลที่
ปรากฏชื่อเป2นเจาของหุนกูจํานวนดังกล$าวอยู$ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทาํการในวนัทํา
การก$อนวันที่จะมีการใชสิทธิตามหุนกู หรือวันแรกของการปLดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือ
วันอ่ืนใดตามที่กําหนดไวเป2นกรณีเฉพาะตามขอกําหนดสทิธิ (แลวแต$กรณี) เวนแต$จะไดมีการโอน
หุนกูซึ่งสามารถใชยนักับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลวในวนัต$าง ๆ ที่เก่ียวของขางตน 
ซ่ึงสิทธิในหุนกูจะตกไดแก$ผูรับโอนหุนกู 

            (ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?เป2นผูถือหุนกูแทน  สิทธิในหุนกูจะตกไดแก$บุคคลที่
นายทะเบียนหุนกูไดรับแจงเป2นหนังสือจากศูนย?รับฝากหลักทรัพย?ว$าเป2นผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ดังกล$าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนย?รับฝากหลักทรัพย?อยู$ในวันทําการ
ก$อนวันที่จะมีการใชสิทธิตามหุนกู หรือวันแรกของการปLดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือวันอ่ืน
ใดตามที่กําหนดไวเป2นกรณีเฉพาะตามขอกําหนดสิทธิ (แลวแต$กรณี) เวนแต$จะมีการคัดคานโดย
ชอบตามกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนย?รับฝากหลักทรัพย?แจงต$อผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบยีนหุนกูมหีนาที ่
 ตามสัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูใหแก$ผูทรงสิทธิในหุนกูที่ฝากไวกับศูนย?รับฝาก 
 หลักทรัพย?และลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกล$าวเป2นผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนที่

ไดรับแจงจากศูนย?รับฝากหลักทรัพย?   ทั้งนี้ เม่ือไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกล$าวแลว นายทะเบียน
________________________ 

 

12 ระบุลักษณะพิเศษของหุนกู (ถามี) ดวย 
13 สัญญาแต$งต้ังนายทะเบียนหุนกูจะตองกาํหนดหนาท่ีของนายทะเบียนหุนกูตามขอ 3. น้ีไวใหชัดเจนดวย 
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หุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบยีนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนย?รับฝากหลักทรัพย?โดย
หักจํานวนหุนกูทีไ่ดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูออก ส$วนจํานวนรวมของหุนกูที่ปรากฏใน 
ใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูที่ออกใหแก$ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?นั้น หากนายทะเบียนไม$ไดทําการแกไข  
(ไม$ว$าดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือว$ามีจํานวนลดลงตามจาํนวนของหุนกูที่ไดแยกไปออกใบหุนและลงทะเบียนไวในชื่อ
ของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกล$าว 

3.5 การปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหเป2นไปตามหลักเกณฑ?ดังต$อไปนี้ 

(ก) เวนแต$จะระบไุวเป2นประการอ่ืนในขอกําหนดสิทธินี้ หรือเวนแต$ขอบังคับหรือระเบียบของหน$วยงานที่
เก่ียวของจะกําหนดไวเป2นประการอ่ืน ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบยีนหุนกูปLดสมุดทะเบียน 
ผูถือหุนกูเป2นระยะเวลา [10/14]14 วันล$วงหนาก$อนวนักําหนดชาํระดอกเบี้ยแต$ละงวด และ/หรือวัน
กําหนดจ$ายผลประโยชน?ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแต$กรณี) เพื่อวัตถุประสงค?ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ หรือตามที่ผูออกหุนกูจะไดแจงแก$นายทะเบียนหุนกู และ/หรือผูถือหุนกู 
แลวแต$กรณี เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับหรือใชสิทธิประโยชน?ต$าง ๆ ในฐานะผูถือหุนกู 
ทั้งนี้ การปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเร่ิมตั้งแต$วันปLดสมุดทะเบยีนผูถือหุนกูวันแรก ถาวันปLดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไม$ตรงกับวันทาํการใหเลื่อนเป2นวันทําการถัดไป (ซ่ึงในกรณีดังกล$าวระยะเวลา
ปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเหลือนอยกว$า [10/14]วัน)ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะแจง หรือจะดําเนินการให
นายทะเบียนหุนกูแจงแก$สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยล$วงหนาไม$นอยกว$า 7 วันก$อนวนัปLดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูวันแรก 

อนึ่ง [เวนแต$กรณีที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามขอ 3.5 (ข) การปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนด
รายชื่อผูถือหุนกูที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม$มีการพักการโอนหุนกู] / [ระหว$างเวลาที่มีการปLดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกู นายทะเบยีนจะไม$รับลงทะเบียนการโอนหุนกูใด ๆ]15 

(ข) [กรณีการปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนกูที่มีสิทธิรับเงินตนและดอกเบี้ยกรณี 
ไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู
ตั้งแต$เวลาเร่ิมทําการในวนัก$อนวันไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด (ตามสิทธิของผูออกหุนกู (Call Date) 

________________________ 

 

14 หลักเกณฑ?การกาํหนดวันปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีดังน้ี 
(1) กรณีตราสารหน้ีระยะยาวท่ีมีงวดการจ$ายดอกเบี้ยแต$ละงวดต้ังแต$ 3 เดือนขึ้นไป กําหนดใหปLดสมุดทะเบียนล$วงหนา 14 วันก$อนวัน

กําหนดชําระดอกเบี้ย 
(2) กรณีตราสารหน้ีระยะยาวท่ีมีงวดการจ$ายดอกเบี้ยแต$ละงวดนอยกว$า 3 เดือน กาํหนดใหปLดสมุดทะเบียนล$วงหนา 10 วนัก$อนวันกําหนด

ชําระดอกเบี้ย 
(3) กรณีตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีกําหนดใหมวีนัปLดสมุดทะเบียน กาํหนดใหปLดสมุดทะเบียนล$วงหนา 10 วันก$อน 

วันกําหนดชําระดอกเบี้ย สําหรับตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีมีอายุนอยกว$า 10 วัน กาํหนดใหมีวันปLดสมุดทะเบยีน 
ไม$เกินอายุของตราสารหน้ี 

15 ระหว$างเวลาปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูอาจกาํหนดใหมีการพักการโอนหุนกูหรือไม$ก็ได จึงสามารถเลือกใชขอความใดขอความหน่ึงก็ได 
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หรือตามสิทธิของผูถือหุนกู (Put Date) แลวแต$กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุนกูตั้งแต$เร่ิมปLดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูไปจนถึงวันไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด]16 

(ค) นายทะเบียนหุนกูอาจแกไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาการปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อใหเป2นไปตาม
หลักเกณฑ?ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน$วยงานอ่ืนใดทีเ่ก่ียวของประกาศกําหนดไดโดยไม$ตอง
ไดรับความยนิยอมจากผูออกหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูแต$อย$างใด โดยนายทะเบียนหุนกูจะตองแจง
การแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปLดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู[ใหผูออกหุนกูทราบโดยเร็ว] / [ใหผูออก
หุนกูทราบก$อนการแกไข] 

4. การโอนหุ�นกู� 

4.1 การโอนหุนกูที่มิไดฝากไวกับศูนย?รับฝากหลักทรัพย?ใหเป2นไปตามหลักเกณฑ?ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุนกูระหว$างผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะสมบูรณ?เม่ือผูโอนหุนกูซึ่งเป2น 
ผูที่สมุดทะเบียนผูถือหุนกูระบุชือ่เป2นเจาของหุนกูจํานวนที่จะทาํการโอน หรือผูรับโอน 
คนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต$อเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏชื่อดังกล$าว  
(แลวแต$กรณี) ไดส$งมอบใบหุนกูใหแก$ผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนใหไวดวย 

 ผลของการโอนหุนกูระหว$างผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยนักับผูออกหุนกูได 
ก็ต$อเม่ือผูรับโอนหุนกูอยู$ระหว$างลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดย 
นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูที่ผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือ
ชื่อเป2นผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว 

 ผลของการโอนหุนกูระหว$างผูรับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็
ต$อเม่ือนายทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญ$ของนายทะเบียนหุนกูในวนัและเวลา
ทําการของนายทะเบียนหุนกู และจะตองทาํตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอ
ลงทะเบียนจะตองส$งมอบใบหุนกูที่ลงลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑ?ในขอ 4.1  
พรอมทั้งหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ยนืยนัถึงความถูกตองและความสมบรูณ?ของการโอนและการรับโอนหุนกู
ตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแก$นายทะเบียนหุนกูดวย ซ่ึงนายทะเบียนหุนกูจะลงทะเบียน 

การโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน [•] วันทําการ17 หลังจากวันที่นายทะเบียนหุนกู
ไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูและหลักฐานอ่ืน ๆ ทีจ่ะตองส$งมอบ 
ครบถวนเรียบรอยแลว  

4.2 สําหรับการโอนหุนกูทีฝ่ากไวกับศูนย?รับฝากหลักทรัพย?นั้นใหเป2นไปตามขอบังคับของตลาดหลกัทรัพย?แห$ง
ประเทศไทย ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?และหน$วยงานอ่ืน ๆ รวมทัง้ศูนย?ซื้อขายหลักทรัพย?ที่เก่ียวของ 

________________________ 

 

16 ตองพิจารณาใหสอดคลองกับขอสัญญาในส$วนท่ีว$าดวยสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูดวย 
17

 กําหนดจาํนวนวันตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
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4.3 [ระบุขอจํากัดในการโอนหุนกู]18 

4.4 นายทะเบียนหุนกูจะไม$รับลงทะเบียนการโอนหุนกูใดๆ ที่เป2นการขัดกับขอกําหนดสิทธิฉบบันี้หรือบทบัญญัติ
แห$งกฎหมายหรือคําสั่งศาลใด ๆ  

5. สถานะของหุ�นกู� 

5.1       หุนกูเป2นหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท$าเทียมกันทุกหน$วย และเป2นหุนกู[ดอยสิทธ/ิไม$ดอย
สิทธ]ิโดยผูถือหุนกูจะ [มีสิทธไิดรับชําระหนีไ้ม$ดอยกว$าสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญทั้งในป[จจบุันและใน
อนาคตของผูออกหุนกู เวนแต$บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้ก$อน]19[และผูออกหุนกูไม$มีสิทธิ
ไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู]20 

5.2 ผูถือหุนกูมีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิ21 ที่จะไดรับชาํระคืนเงินตน และ/หรือ  
 ดอกเบี้ย เป2นหุนสามัญ/บุริมสทิธิที่ออกโดยผูออกหุนกู]22 

6.  ทรัพย7สินที่เป@นประกันหรือหลกัประกันอย�างอ่ืน23 

6.1      โดยผลของสญัญาหลักประกัน ทรัพย?สินต$าง ๆ ตามทีร่ะบุไวในเอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิถือ
เป2นประกัน (ในลักษณะต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกัน) สําหรับการชําระหนี้ทั้งเงินตน 

 และดอกเบี้ยของผูออกหุนกูตามหุนกู  ทั้งนี้ การบงัคับชาํระหนี้จากทรัพย?สนิที่เป2นประกันจะเป2นไปตาม 
 หลักเกณฑ?ที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกันและขอกําหนดอ่ืน ๆ ของขอกําหนดสิทธิ]24 

6.2 โดยผลของสัญญาคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันไดผูกพนัตนคํ้าประกันการชําระหนี้เงนิตนและดอกเบี้ยตามหุนกู [ทัง้

จํานวน/เป2นจํานวนไม$เกินวงเงนิ [•] บาท]25ซ่ึงผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชาํระหนี้จากผูคํ้าประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาคํ้าประกันไม$ดอยกว$าสิทธไิดรับชําระหนี้ของเจาหนีส้ามัญทั้งในป[จจบุันและในอนาคตของ 
ผูคํ้าประกัน เวนแต$บรรดาหนี้ทีมี่กฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้ก$อน]26 

________________________ 

 

18 ถาไม$มีขอจํากัดในการโอนหุนกู ใหตัดขอความในส$วนน้ีทิ้ง 
19 ถาเป2นหุนกูดอยสิทธ ิใหเปล่ียนขอความในส$วนน้ีเป2นดังต$อไปน้ี 
 “มีสิทธิในการไดรับชําระหน้ีดอยกว$าสิทธิในการไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีสามัญเม่ือเกิดกรณีดังต$อไปน้ี 
 (1) ผูออกหุนกูถูกพิทกัษ?ทรัพย? หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย หรือ 
 (2) มีการชําระบัญชีเพือ่การเลิกบริษัท หรือ 
 (3) [ระบุกรณีอื่นท่ีผูออกหุนกูไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?ใหกําหนด]” 
20 ถาเป2นหุนกูซ่ึงผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู ใหเปล่ียนขอความในส$วนน้ีเป2นดังต$อไปน้ี  

       “และผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเง่ือนไขตามขอ [•]” 
21     เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
22      ใชเฉพาะกรณีหุนกูแปลงสภาพ 
23      ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีหลักประกันใหตัดขอความในขอน้ีทิ้ง 
24

 ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีทรัพย?สินเป2นหลักประกัน ใหตัดขอความในขอน้ีทิ้ง 
25 เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
26 ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีผูคํ้าประกัน ใหตัดขอความในขอน้ีทิ้ง 
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6.3       ผูออกหุนกูรับรองว$าจะดําเนนิการจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกันใดๆตามที่ระบุไวในสัญญาหลักประกัน 

เอกสารหมายเลข [•] ใหกับผูแทนผูถือหุนกูภายใน 7 วันนับแต$วันที่ปLดการเสนอขาย 

7. คํารับรอง การรับประกัน และหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�27 

7.1คํารับรองและการรับประกัน 
 ณ วันออกหุนกู และตลอดระยะเวลาทีย่ังคงมีหนี้ที่ตองชําระภายใตขอกําหนดสิทธนิี้ ผูออกหุนกูขอให      

คํารับรอง และใหการรับประกันดังต$อไปนี ้

 (ก) ผูออกหุนกู  
 (1)  เป2นนิตบิุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ข้ึนอย$างถูกตองตามกฎหมาย 
 (2) เป2นผูมีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบไุวในหนงัสือชีช้วน

ของหุนกู  
(3) ได รับอนุญาตตามกฎหมายที่ เ ก่ียวของใหประกอบกิจการที่ ตนดํา เนินการทั้ ง

ภายในประเทศและในต$างประเทศ (หากมี)  

 (ข) ผูออกหุนกูมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทําการดังต$อไปนี ้
   (1) ออกและเสนอขายหุนกู และก$อหนี้ภายใตหุนกู และ 

(2) เขาทําและลงนามในขอกําหนดสิทธิ สัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกู สัญญาแต$งตั้งตัวแทน
ชําระเงิน สัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกู และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับหุนกูและ 

(3) ปฏิบัติตามความผูกพนั และภาระหนี้ของตนตามขอ 7.1 (ข) (1) และ (2) 
โดยผูออกหุนกูไดรับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จําเป2น และไดดําเนนิการตาม
วัตถุประสงค? ขอบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนกู (หากจําเป2น) ของ    
ผูออกหุนกู และภายใตหลักเกณฑ?ของหน$วยงานที่กํากับดูแลผูออกหุนกู (หากมี) ทุกประการสําหรับ
การดําเนินการดงักล$าวขางตนแลว 

(ค) ภาระหนี้และหนาที่ต$าง ๆ ของผูออกหุนกูภายใตหุนกู ขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแต$งตัง้นาย
ทะเบียนหุนกู สัญญาแต$งตั้งตัวแทนชาํระเงิน และสัญญาแต$งตัง้ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาอ่ืนใดที่
เก่ียวของกับหุนกู (แลวแต$กรณี) 

(1) ถูกตองชอบดวยกฎหมาย มีความสมบูรณ?และมีผลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใช
บังคับกับผูออกหุนกูได 

(2) ไม$ขัดแยงหรือเป2นการฝ\าฝ]นหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญา   
ใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดใหไวหรือเขาทําไวกับบุคคลอ่ืน ยกเวนกรณีการบังคับใชสิทธิตาม  
หุนกู ขอกําหนดสิทธิ และสญัญาดังกล$าวบางประการ ซ่ึงอาจจะถูกจํากัดโดยบทบัญญตัิ

________________________ 

 

27      การกาํหนดหนาท่ีตามขอ 7.2 และ 7.3 คู$สัญญาจะตองพิจารณากําหนดขอบเขต รายละเอียดของหนาท่ีแต$ละประการใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบกิจการของผูออกหุนกูเป2นรายกรณี 
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ของกฎหมายว$าดวยลมละลาย หรือกฎหมายอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่มีผลกระทบ
ต$อการบังคับใชสทิธิของเจาหนีท้ั่วไป 

(ง) ณ วันออกหุนกู ขอกําหนดสิทธิมีสาระสาํคัญสอดคลองถูกตองและไม$ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑ? มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดของหน$วยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลเก่ียวกับหุน
กูรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

7.2       หนาที่กระทําการ 

 ตราบเท$าทีผู่ออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะกระทําการ ดังต$อไปนี ้

(ก) ผูออกหุนกูจะประกอบธุรกิจของตนดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และจะใชความพยายาม
อย$างดีที่สุดที่จะประกอบธุรกิจอย$างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎหมายว$า
ดวยหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งต$าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

(ข) ผูออกหุนกูจะไม$ดําเนินการใดๆ เพื่อ และจะป^องกันไม$ใหมีการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค?หลักในการ
ประกอบกิจการ รวมถึงจะไม$เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กําลัง
ดําเนินการอยู$ ณ วนัออกหุนกู ทั้งนี้ เพื่อมิใหกรณีเป2นที่สงสัย ความในขอนี้ไม$ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค?หรือขยายการประกอบกิจการใหครอบคลุมถึงกิจการอ่ืนนอกเหนือจากกิจการหลัก
ของตน ณ วันออกหุนกูดวย28 

(ค) ผูออกหุนกูจะบํารุงรักษาทรัพย?สินหลักที่สาํคัญซ่ึงจาํเป2นตองมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให
อยู$ในสภาพดีและสามารถใชงานได ตลอดจนจัดใหมีการซ$อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย?สินดังกล$าวตามสมควร ตามที่ผูออกหุนกูเห็นว$าจะทาํใหสามารถประกอบกิจการต$อไปไดอย$าง
เหมาะสม อย$างไรก็ดี ความในขอนี้ไม$ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะยกเลิกการใชงานหรือการบํารุงรักษา
ทรัพย?สิน หากผูออกหุนกูเห็นว$าการยกเลิกดังกล$าวจะเป2นประโยชน?แก$การประกอบกิจการและไม$
ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง 

(ง) ผูออกหุนกูจะตอง (1) จัดใหไดมาและดาํรงรักษาไวซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การ
ยินยอม และสทิธิประโยชน?ใดๆ (ซ่ึงต$อไปนี้รวมเรียกว$า “ใบอนุญาต”) ที่จาํเป2นในการประกอบกิจการ
หลักของตน และ (2) ดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดาํเนินการต$าง ๆ 
เพื่อใหใบอนุญาตยังคงมีผลใชบงัคับไดตามกฎหมาย 

 
________________________ 

 

 28  วัตถุประสงค?ของการกาํหนดหนาท่ีขอน้ีเพื่อใหผูถือหุนกูมั่นใจไดว$าผูออกหุนกูจะไม$เปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจเป2นอย$างอื่นซ่ึงผูถือหุนกูอาจไม$
ประสงค?จะใหกูหากผูออกหุนกูประกอบธุรกิจน้ันแต$แรก ดังน้ัน ขอสัญญาน้ีจึงต้ังอยู$บนพื้นฐานหลักสุจริตระหว$างคู$สัญญา อย$างไรก็ดีในการ
ออกหุนกูอาจตองพิจารณาความเหมาะสมของขอสัญญาและอาจแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผูออกหุนกูแต$ละราย เช$น 
อาจกาํหนดนิยามของกจิการหลักเพื่อใหครอบคลุมและยืดหยุ$นเพียงพอในกรณีที่ผูออกหุนกูมีบริษัทในเครือหรือเป2นหน่ึงในเครือธุรกิจอื่น ๆ  
หรืออาจกําหนดกลไกเพิ่มเติมเพื่อรองรับหากจําเป2นตองมีการประกอบธุรกิจอืน่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ณ วันออกหุนกู เป2นตน 
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(จ) ผูออกหุนกูจะตอง หรือจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูอํานวยความสะดวกใหแก$ผูถือหุนกูและผูแทน
ผูถือหุนกูในการเขาตรวจสมุดทะเบียนผูถือหุนกูหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวกับการออกหุนกูตามที่ผูถือหุนกู
และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูรองขอ 

(ฉ) ผูออกหุนกูจะตองจัดทํา และ/หรือจัดใหมีการทํา บัญชีและงบการเงินของผูออกหุนกู และเก็บรักษาไว
ซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย$างเหมาะสมและถูกตองตามหลักการทางบัญช ี [ที่เป2นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในประเทศไทย] / [ที่เป2นที่ยอมรับกันโดยสากลทั่วไป]29 

(ช) ผูออกหุนกูจะตองส$งเอกสารหรือขอมูลดังต$อไปนี้ใหแก$ผูแทนผูถือหุนกู และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(สําหรับรายการที่กําหนดไวโดยเฉพาะ) ตามวธิีการที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย?
อิเล็กทรอนิกส? (e-mail) ไปยงัทีอ่ยู$ที่ผูออกหุนกูไดรับแจงล$วงหนาภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี้ 
ทั้งนี้ หากผูออกหุนกูใชวิธีการจดัส$งโดยทางไปรษณยี?อิเล็กทรอนิกส? (e-mail) แลวใหถือว$าผูแทนผูถือ 
หุนกูไดรับเอกสารดังกล$าวเม่ือมีเอกสารยืนยันการส$งจากไปรษณีย?อิเล็กทรอนิกส? (e-mail) ของผูออกหุน
กูและผูออกหุนกูจะจัดใหผูแทนผูถือหุนกูเตรียมเอกสารที่ไดรับจากผูออกหุนกูใหผูถือหุนกูสามารถ
ตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลาทาํการของผูแทนผูถือหุนกู 

(1)  คู$ฉบับขอกําหนดสิทธิ โดยส$งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุนกูเวนแต$ขอตกลงหรือขอกําหนด
สิทธิแกไขเพิ่มเติมใหส$งภายในวนัที่ขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขเพิม่เติมจะมีผลใชบังคับ (พรอม
ทั้งส$งฉบบัแกไขเพิ่มเติมใหสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

(2)  สําเนางบการเงนิประจาํปBล$าสุดที่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$งให
ทันทีที่จะทําไดแต$ไม$เกิน [•] วันนับแต$ [•] และในกรณีที่งบการเงินประจาํปBดังกล$าวมีการ
แกไขเพิ่มเติมใหนําส$งงบการเงินประจําปBที่มีการแกไขเพิ่มเติมและรับรองโดยทีป่ระชุมผูถือหุน
แลวภายในเวลา [•] วันนับแต$วนัที่ที่ประชุมผูถือหุนรับรองดวย (พรอมทั้งส$งใหสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย) 

(3)  สําเนางบการเงนิรายไตรมาสทีผู่สอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$งใหทันที
ที่จะทําไดแต$ไม$เกิน [•] วนันบัแต$วันสุดทายของแต$ละไตรมาส30 

(4)  สําเนางบการเงนิประจาํงวดหกเดือนที่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$ง
ใหทันทีที่จะทาํไดแต$ไม$เกิน [•] วันนบัแต$วันสุดทายของแต$ละงวดหกเดือน(พรอมทั้งส$งให
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)30 

 

________________________ 

 

29  เลือกขอความในวงเล็บอย$างใดอย$างหน่ึงโดยขึ้นอยู$กับว$าผูออกหุนกูเป2นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต$างประเทศ 

30  ในกรณีที่ผูออกหุนกูเป2นนิติบุคคลประเภทอื่นท่ีไม$ใช$บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย? อย$างนอยจะตองกําหนดใหเฉพาะสําเนางบการเงิน
ประจําปBล$าสุดและสําเนางบการเงินประจําปBท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมเท$าน้ันท่ีตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี 
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(5)  แบบแสดงรายการขอมูลประจาํปBที่ส$งใหสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยส$งใหภายในวันเดียวกันกับที่ส$ง
ใหสํานักงาน ก.ล.ต. 

(6) [หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใชอางอิง ซ่ึงมีผลต$อการคํานวณราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของหุนกูใหสะทอนภาระป[จจบุันที่ใกลเคียงความเป2นจริงมากที่สุด โดยส$งให
ภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง [ตลอดจนแจงอัตราดอกเบี้ยงวดใหม$แต$ละงวด โดยส$งให
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดอัตราดอกเบี้ย]                                           
(พรอมส$งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)]31 

(7) สําเนา เอกสาร รายงาน หรือขอมูลใด ๆ ที่ผูออกหุนกูส$งใหผูถือหุนของตน สํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือต$อสาธารณชนที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูอย$างมีนัยสาํคัญโดยส$งให
ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส$งเอกสาร รายงาน หรือขอมูลนั้นใหหน$วยงานหรือบุคคลดังกล$าว 

(8)  หนังสือแจงยกเลิกหุนกูในกรณีที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืนจากผูถือหุนกู โดยส$งภายใน [•] วนันบั
แต$วันที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืนจากผูถือหุนกู (ถามี) (พรอมทั้งส$งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย) 

(9)  หนังสือรับรองว$าไดมีการทําประกันภัยตามขอกําหนดสทิธิแลว โดยระบุรายละเอียดอย$างนอย

เก่ียวกับประเภทประกันภัยและความคุมครอง โดยส$งภายในวันที่ [•] ของแต$ละปB และ

ภายใน [•] วนัภายหลงัจากไดรับการรองขอตามสมควรจากผูแทนผูถือหุนกู 

(10) [รายงานผลการคํานวณ [อัตราส$วนทางการเงิน] ตามที่ระบไุวในขอ 7.3 (ก) โดยจะส$งให

ผูแทนผูถือหุนกูภายใน [•] วันนับแต$วนัสุดทายของแต$ละไตรมาส ยกเวนไตรมาสสุดทายของ

ปBบัญชี ใหจัดใหมีภายใน [•]นบัแต$วันสิ้นสุดรอบปBบัญชีของผูออกหุนกู โดยรายงานดังกล$าว
จะตองแสดงรายละเอียดและวธิกีารคํานวณ พรอมทั้งแหล$งที่มาของตัวเลขและเอกสารอางอิง
ประกอบรายงาน]32 

(11)  [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน$าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทําข้ึนโดยบริษัท
จัดอันดับความน$าเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.] 

ทั้งนี้ รายการตามขอ (2) – (4) หากผูออกหุนกูมีการจัดทํางบการเงินรวม ก็ใหนําส$งสําเนางบการเงิน
รวมดวย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูออกหุนกูเป2นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?และไดรายงานขอมูลใดตามวรรค
แรกต$อตลาดหลักทรัพย?แห$งประเทศไทยซ่ึงมีการเผยแพร$ขอมูลต$อสาธารณชนเป2นการทั่วไปแลว ใหถือ
ว$าผูออกหุนกูไดส$งเอกสารหรือขอมูลนั้นใหผูแทนผูถือหุนกู และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (สําหรับ

________________________ 

 

31 ใชเฉพาะกรณีการออกหุนกูประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท$าน้ัน 
32   ใหกําหนดใหสอดคลองกับประเภทของอัตราส$วนทางการเงินและป[จจัยท่ีใชในการคํานวณตามท่ีกําหนดไวในขอ 7.3 (ก) และใหตัดความในขอ

น้ีทิ้งหากไม$มีขอสัญญากําหนดอัตราส$วนทางการเงิน 
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รายการที่กําหนดไวโดยเฉพาะ) แลว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย?แห$งประเทศไทยไดเผยแพร$ขอมูลดังกล$าว
ต$อสาธารณชน 

 ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ทีผู่ออกหุนกูจัดส$งใหมีขอมูลไม$ครบถวนหรือ
มีขอความคลุมเครือหรือไม$ชัดเจน หรือมีขอมูลอ่ืนใดที่ผูแทนถือหุนกูเห็นว$ามีความจําเป2นใหผูออกหุนกู
จัดส$งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดที่จะมีผลกระทบต$อสิทธปิระโยชน?ของผูถือหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูอาจแจง
ใหผูออกหุนกูทราบเป2นหนงัสือพรอมทั้งแจงเหตุผลในการขอขอมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผูออก 
หุนกูจะตองส$งขอมูลหรือชี้แจงตามที่ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ 

(ซ) ผูออกหุนกูจะไม$ดําเนินการใดๆ เพื่อเขาควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจําหน$ายจ$ายโอนหุนหรือ
ทรัพย?สินทัง้หมดหรือส$วนใหญ$ของตนเพื่อวัตถุประสงค?ในการควบรวมกิจการ ยกเวน กรณีเป2นไปตาม
เงื่อนไขดังต$อไปนี้ทุกประการ (1) ไม$มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและดํารงอยู$ และ  (2) ผูออกหุนกูยังคงมี
สถานะเป2นนิติบุคคลเดิมซ่ึงคงดาํรงอยู$ต$อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดใหแก$นิติบุคคลอ่ืนเนือ่งจาก
การควบรวมกิจการนั้นโดยนิตบิคุคลอ่ืนนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูภายใตหุนกู และ 
(3) การดําเนินการดังกล$าวจะไม$ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง 

(ฌ) ผูออกหุนกูจะชําระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดทีต่นถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก
ทรัพย?สินของตน (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จ$าย และภาษีมูลค$าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อ่ืนใดอันมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย$างถูกตองและครบถวน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหตองชําระ   
เวนแต$ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกรองดังกล$าวกําลังอยู$ในระหว$างการโตแยงโดยสุจริต  

(ญ)  ผูออกหุนกูจะตองจัดใหมีและดํารงไวซึ่งการประกันภัยสาํหรับ และที่เก่ียวเนื่องกับ กิจการและทรัพย?สนิ
ของตนไวกับผูรับประกันภัยที่มชีื่อเสียง เพื่อป^องกันความเสี่ยงทั้งหลายอย$างเพียงพอ  
ซ่ึงผูประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูออกหุนกูพึงเอาประกันภัยไวตามปกติทั่วไป 

(ฎ) ผูออกหุนกูจะส$งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม$ว$ากรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับ

มอบอํานาจ) ใหผูแทนผูถือหุนกูภายใน [•] นับแต$ไดรับการรองขอจากผูแทนผูถือหุนกูเพื่อรับรองว$า 

(1) ผูออกหุนกูไดมีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองในรอบปBบัญชีทีผ่$านมาและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดสิทธิแลว และ 

(2) ผูออกหุนกูไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนภายใตขอกําหนดสิทธิอย$างถูกตองครบถวน และนบัจากวนั
ออกหุนกูหรือวันออกหนังสือรับรองตามขอ 7.2 (ฎ) ฉบับล$าสุดก$อนหนานี้ ไม$ไดเกิดเหตุผิดนัด 
หรือเหตุการณ?ที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัดหรือการที่ผูออกหุนกูมิไดปฏิบตัิใหเป2นไปตามขอกําหนด
สิทธิ และไม$มีคดีความหรือการอนุญาโตตลุาการทีผู่ออกหุนกูเป2นจาํเลยหรือผูถูกกล$าวหาซ่ึงอาจ
ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง ยกเวนกรณีทีไ่ดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว  
(ถามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว$ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ?ที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัด หรือหาก 
ผูออกหุนกูมิไดปฏิบัติใหเป2นไปตามขอกําหนดสิทธปิระการใด ใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนดังกล$าว พรอมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดข้ึนนั้นในหนังสือรับรองดวย 

(ฏ) ผูออกหุนกูจะส$งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม$ว$ากรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับ
มอบอํานาจ) ใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูและสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยโดยไม$ชักชาในกรณี ดังต$อไปนี ้
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(1) ผูออกหุนกูประสบความเสียหายที่อาจเป2นเหตุใหผูออกหุนกูไม$สามารถชาํระหนีไ้ดถูกตอง
ครบถวนหรือไม$สามารถปฏิบัตติามขอกําหนดสิทธไิด 

(2) กรณีเกิดความเสียหายข้ึนกับทรัพย?สินที่เป2นสาระสาํคัญในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูซึ่ง
ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง หรือกรณีที่ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส$วนที่เป2นสาระสาํคัญ 

(3) กรณีที่ผูออกหุนกูเปลี่ยนแปลงบริคณห?สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผูออกหุนกู 

(4) ผูออกหุนกูหยุดพักชําระหนี้เป2นการทั่วไปหรือมีการเร่ิมเจรจากับเจาหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ 
หลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค?ในการปรับโครงสรางหนี้อันมีลักษณะเป2นการผ$อนผนั
การปฏิบัติการชาํระหนี้ของผูออกหุนกู 

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ?ที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนดั (หมายถึงเหตุการณ?ที่จะ
กลายเป2นเหตุผิดนัด หากผูออกหุนกูไม$สามารถแกไขเหตุการณ?ที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด)  ทั้งนี้ผูออกหุนกูจะตองแจงถึงการกระทําใดๆ ทีผู่ออกหุนกูไดดําเนนิการหรือเสนอที่จะ
ดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณ?ดังกล$าวมาพรอมกันดวย 

(6) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีเป2นจําเลยในศาลหรือถูกกล$าวหาใหเป2นฝ\ายรับผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตลุาการจะตองวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย$างรายแรงต$อความสามารถใน
การชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธ ิ

(ฐ) ผูออกหุนกูจะไม$นําเงนิไปใชเพื่อการใดอันแตกต$างจากวัตถุประสงค?การใชเงินที่ระบุไวในหนังสอืชี้ชวน 

(ฑ) ผูออกหุนกูจะส$ง หรือจัดใหนายทะเบียนส$ง รายชื่อที่อยู$ และจาํนวนหุนกูที่ถือ ของผูถือหุนกูตามขอมูล
ที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู$ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบยีนใหแก$ผูแทนผูถือหุนกู
ภายในวันทําการถัดจากวันทีไ่ดรับการรองขอจากผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขอมูลเก่ียวกับผูถือหุนกูนี้
จะตองเป2นขอมูลทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทําการในวนัทําการที่ผูแทนผูถือหุนกู
รองขอ เวนแต$ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ หรือตกลงยอมรับขอมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอ่ืนซ่ึงนานกว$านัน้ 

(ฒ) หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนตวัผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะจัดหาบุคคลเพื่อแต$งตั้ง
ใหเป2นผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม$ (แลวแต$กรณี) โดยเร็วที่สุดเท$าที่จะสามารถกระทํา

ไดแต$ทั้งนี้ ตองไม$เกิน [•] วัน นบัแต$ [•]และจะดาํเนินการใหผูแทนผูถือหุนกู หรือนายทะเบียนหุนกูเดิม 
(แลวแต$กรณี) แจงต$อผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล$าว พรอมทั้งชื่อและที่อยู$ของผูแทนผูถือ
หุนกู หรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม$ (แลวแต$กรณี) ดวย 

(ณ) ผูออกหุนกูจะจัดใหหุนกูที่เสนอขายในคร้ังนี้ไดรับการข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภายใน [•] วัน นับจากวันออกหุนกู และจะรักษาสถานะใหหุนกูเป2นตราสารหนี้ข้ึนทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุนกู 
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(ด) [ผูออกหุนกูจะแจงอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับแต$ละงวดดอกเบี้ยต$อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันที
หลังจากที่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยได แต$ไม$เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดอัตราดอกเบี้ย]33 

(ต) [ผูออกหุนกูไดดําเนนิการใหมีการจัดอันดับความน$าเชื่อถือของผูออกหุนกูจากสถาบันการจัดอันดับ

ความน$าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ เม่ือวันที่ [•] ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัด
อันดับความน$าเชื่อถือของผูออกหุนกูจากสถาบนัจัดอันดบัความน$าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบตลอดอายุของหุนกู ซ่ึงอันดับความน$าเชื่อถือนี้มิไดจัดทาํข้ึนเพื่อเป2นขอแนะนาํใหผูลงทนุทํา
การซ้ือ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบนัจัดอันดับ
ความน$าเชื่อถือ]34 

(ถ) ผูออกหุนกูไดจัดใหที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซ่ึงมีความน$าเชื่อถือส$งมอบหนังสือแสดงความเห็นทาง
กฎหมายใหแก$ผูออกหุนกูและผูจัดจําหน$ายหลักทรัพย?ซึ่งไดรับแต$งตั้งโดยผูออกหุนกู (หากมี) ว$าคํา
รับรองและการรับประกันของผูออกหุนกูตามขอ 7.1 (ก)(1) ขอ 7.1 (ข) ขอ 7.1 (ค)(1) และขอ 7.1 (ง) 
ถูกตอง 

7.3 หนาที่งดเวนกระทําการ 

 ตราบเท$าทีผู่ออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะงดเวนกระทําการ ดงัต$อไปนี ้

(ก) [ระบุขอจํากัดการก$อหนี้]35 

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต$างๆ ทีผู่ออกหุนกูไดใหไวหรือทําข้ึนก$อนวันออกหุนกู ผูออก
หุนกูจะไม$จํานอง จํานํา ก$อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย?สินและ/หรือรายไดของตน
ทั้งในป[จจบุันและอนาคตตลอดเวลาที่ยงัคงมีหนี้ตามหุนกูและขอกําหนดสิทธินี้คางชาํระอยู$ เวนแต$การ
จํานอง จาํนาํ ก$อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล$าวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอย$างใดอย$าง
หนึ่งดังต$อไปนี้36 
(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย?สินของผูออกหุนกูที่เกิดข้ึนดวยอํานาจแห$งกฎหมายเช$นสิทธิยึด

หน$วง สิทธิในทางจําเป2น เป2นตน 
(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใดๆ ซ่ึงก$อข้ึนบนทรัพย?สินใดทีผู่ออกหุนกูจําเป2นตองจัดหามา เพือ่ใช

________________________ 

 

33 ใชเฉพาะกรณีตราสารหน้ีที่มกีารจ$ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
34      ใชเฉพาะกรณีการเสนอขายหุนกูต$อประชาชนเป2นการท่ัวไป หรือ กรณีที่เป2นการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ หรือหุนกูที่ครบกําหนดไถ$ถอนเม่ือมี

การเลิกบริษัท 

35 ขอกําหนดสิทธิดานการเงิน (Financial Covenants) จะตองมีลักษณะท่ัวไป ดังน้ี 
(1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถามี) จะมีนยิามและสูตรการคํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใชในการคํานวณกําหนดไวโดยชัดแจงและ

สามารถเขาใจไดตรงกัน 
(2)  งบการเงินท่ีใชอางอิงจะตองเป2นงบท่ีผ$านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(3) มีการกําหนดวธิีการและระยะเวลาในการแจงขอมูลใหแก$ผูถอืหุนกูและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการฝ\าฝ]นขอกําหนดจะอย$างชัดเจนและ

บังคับได 
36    ในกรณีที่เป2นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดอยสิทธิ (subordinated debt) ขอสัญญาน้ีจะไม$สามารถนํามาใชไดเน่ืองจากขัดกับสภาพ

ของหน้ีดอยสิทธ ิและตองตัดขอสัญญาน้ีออก 
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ในการดําเนินกิจการหลักของตนอันเป2นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช$น การซ้ือวัตถุดิบโดยตกลงใหมี
การยึดหน$วงกรรมสิทธิ์จนกว$าจะชําระราคาเสร็จสิน้ (Retention of title) เป2นตน  

(3)  การก$อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดข้ึนประกอบการขอหรือการไดรับ 
สัมปทาน ใบอนญุาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คลายคลึงกันที่ผูออกหุนกูเขาทํากับ
หรือออกโดยหน$วยงานของรัฐ  

(4)  การก$อภาระหลักประกันที่ก$อข้ึนหรืออนุญาตใหก$อข้ึนดวยความยินยอมล$วงหนาจากทีป่ระชุมผูถือ
หุนกู หรือผูออกหุนกูจะไดมีการจัดใหผูถือหุนกูมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนัน้ในลาํดบัเท$าเทยีม
กัน และมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส$วนเสมอกัน กับบุคคลผูรับหลักประกันราย
อ่ืน 

(5) การก$อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป2นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป2นประกันหนี้
ทุกประเภทของผูออกหุนกูซึ่งมีมูลค$าวงเงินที่เป2นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม$เกินกว$า [�] 
บาท ณ เวลาใด ๆ แต$ทั้งนี้ภาระหนี้ตามขอนี้ไม$รวมถึงหนี้เงินกูยมื 

(ค) ผูออกหุนกูจะไม$ประกาศจ$ายเงนิป[นผลในกรณีทีผู่ออกหุนกูไม$ชาํระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยหุนกูที่ถึง
กําหนดชําระแลว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ?ที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัดเกิดข้ึน 

7.4       ในกรณีดังต$อไปนี้ผูออกหุนกูจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ37 
(ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค$าที่ตราไวของหุนของผูออกหุนกูอันเป2นผลมาจากการรวมหุนหรือแบ$งแยกหุน 
(ข) เม่ือผูออกหุนกูเสนอขายหุนที่ออกใหม$ใด ๆ ในราคาที่ต่ํากว$าราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาด

ในขณะเสนอขายหุนนั้นหรือราคาตลาดในช$วงก$อนการเสนอขายหุนนั้น และเป2นวิธีการคํานวณราคาที่ระบุ
ไวในขอกําหนดสิทธ ิ

(ค) เม่ือผูออกหุนกูเสนอขายหลักทรัพย?ที่ออกใหม$ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนหรือหุนกูแปลงสภาพใด 
ๆ  โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม$เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
หรือหุนกูแปลงสภาพนัน้ต่ํากว$าราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสาํคัญ 
แสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนัน้หรือราคาตลาดในช$วงก$อนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซ้ือหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้น และเป2นวธิีการคํานวณราคาที่ระบไุวในขอกําหนดสทิธ ิ

(ง) เม่ือผูออกหุนกูจ$ายเงินป[นผลทั้งหมดหรือบางส$วนเป2นหุนที่ออกใหม$ใหแก$ผูถือหุน 
(จ) เม่ือผูออกหุนกูจ$ายเงินป[นผลเป2นเงินซ่ึงเกินกว$าอัตราที่ระบไุวในขอกําหนดสิทธ ิ
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ)ที่ทําใหผลประโยชน?ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือหุนกูจะไดรับเม่ือมี

การใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกว$าเดิม 

7.5  ในกรณีที่ผูออกหุนกูไม$สามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ ผูออกหุนกูตองชําระค$าเสียหาย 
 ใหแก$ผูถือหุนกูเป2นจํานวนไม$ต่ํากว$าส$วนต$างของราคาตลาดของหุนของผูออกหุนกูซึ่งเป2นประเภทเดียวกับ    
หุนที่ออกใหม$เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพในวนัที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คํานวณไดจากอัตรา 

________________________ 

 

37 ถาไม$ใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดความในส$วนน้ีทิ้ง (เป2นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?ว$าดวยการขอ 
 อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม$) 



ร�างตัวอย�างข�อกําหนดสิทธิฉบบัเสนอโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 

-16-         

 การแปลงสภาพ38 

7.6 ระบุขอกําหนดเก่ียวกับหนาที่ของผูออกหุนกูอ่ืน ๆ ทั้งในส$วนทีจ่ะตองกระทําการและงดเวนกระทําการ]39 

8 ดอกเบี้ย 

8.1 [ระบุขอกําหนดเก่ียวกับดอกเบี้ย40วันที่คํานวณดอกเบี้ยการคํานวณดอกเบี้ย และวันกําหนดชาํระดอกเบี้ย]41 

8.2 ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไม$ชาํระเงินตนตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสาํหรับเงินตนคางชาํระ 
 นับจากวันถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่ผูออกหุนกูทําการชาํระหนีค้รบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด  ทัง้นี้ ไม$

ว$าผูแทนผูถือหุนกูจะไดมีหนงัสอืแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 12.2 แลวหรือไม$ก็ตาม42 

8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชําระดอกเบี้ย (หากมี)] 

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหน้ีตามหุ�นกู� 

9.1 การชําระเงินตน 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชาํระเงินตนตามหุนกูใหแก$ผูถือหุนกูโดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของผู
ถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชธีนาคารตามทีไ่ดมีการแจงเป2นหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล$วงหนาแลว

ไม$นอยกว$า [•] วันทาํการก$อนวันถึงกําหนดชําระเงนิ]43ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไม$จําตองนําใบหุนกูมา
เวนคืนเพื่อรับชําระเงนิตน44เวนแต$ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกูจะ

________________________ 

 

38 ถาไม$ใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดความในส$วนน้ีทิ้ง (เป2นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?ว$าดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม$) 

39      หนาท่ีของผูออกหุนกูตามขอ 7 น้ีเป2นส$วนท่ีผูออกหุนกูและผูที่เกี่ยวของจะตองทําความตกลงกันโดยคํานึงถึงสถานะของผูออกหุนกู ความ
คาดหวังของผูลงทุน ลักษณะพิเศษของหุนกู (ถามี) ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมท้ังประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกีย่วของนอกจากน้ี ในกรณี
ท่ีจําเป2น ผูที่เกี่ยวของอาจพจิารณากาํหนดใหหนาท่ีกระทําการหรืองดเวนกระทําการมีผลใชบังคับไปถึงนิติบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับผูออก
หุนกูดวยก็ได 

40    กรณีที่เป2นการกาํหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ใหใชอัตราอางอิงตามเกณฑ?ดังต$อไปน้ี 
(1) กรณีอัตราดอกเบี้ยอางอิงเป2นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย? และอัตราดอกเบี้ยอางอิงอื่นท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน เช$น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR, MOR, MRR ใหใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงดังกล$าว ณ วันท่ีกําหนด
น้ัน 

(2) กรณีอัตราดอกเบี้ยอางอิงมีการเปล่ียนค$าเป2นรายวัน เช$น THBFX, BIBOR ใหใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงดังกล$าวท่ีกําหนด ณ เวลา 11.00 
น. ของวันทําการท่ีกาํหนดดอกเบีย้ 

41 อัตราดอกเบี้ยจะเป2นไปตามท่ีกาํหนดไวเม่ือทําการเสนอขายหุนกู ส$วนเร่ืองการคํานวณดอกเบี้ยและวันกําหนดชําระดอกเบี้ยน้ัน จะตอง
กําหนดโดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวของและตามหลักเกณฑ?ที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท้ังน้ี ในกรณีที่วันกําหนด
ชําระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนเป2นวันทําการถัดไป โดยจะคํานวณดอกเบี้ยถึงวันท่ีกําหนดไวเดิมเท$าน้ัน แต$หากเป2นกรณี
วันไถ$ถอนตราสารหน้ีตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนเป2นวันทําการถัดไปโดยคํานวณดอกเบี้ยรวมจํานวนวันท่ีเล่ือนออกไปดวยโดยใชเกณฑ? 1 
ปBมี 365 วัน 

42 หากตองการกําหนดใหมีการคิดดอกเบีย้บนดอกเบี้ย จะตองกาํหนดขอความเพิ่มเติมตามท่ีตกลงกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
43 เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
44 ระบุเง่ือนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏบิัติที่เกี่ยวของ 
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เรียกใหผูถือหุนกูนําใบหุนกูมาเวนคืนก็ไดซึง่ในกรณีดังกล$าวผูออกหุนกูไม$จําตองชําระเงนิจนกว$าจะ
ไดรับใบหุนกูแลว 

(ข) กรณีของหุนกูที่ศูนย?รับฝากหลกัทรัพย?เป2นผูถือหุนกูแทนผูออกหุนกูจะชําระเงนิตนตามหุนกู ใหแก$
บุคคลที่ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?มีหนังสือแจงมายังผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกูว$าเป2น 
ผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนต$างๆทีล่งทะเบียนในสมุดทะเบยีนหุนกูไวในชื่อของศูนย?รับฝากหลักทรัพย?
โดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามทีไ่ดมีการแจงเป2น

หนังสือใหผูออกหุนกูทราบล$วงหนาแลวไม$นอยกว$า [•] วันทาํการก$อนวันถึงกําหนดชาํระเงิน]45เวน
แต$ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูจะไม$ชําระเงนิจนกว$าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทน
ใบหุนกูจากศูนย?รับฝากหลักทรัพย?แลวก็ไดในกรณีดังกล$าวศูนย?รับฝากหลักทรัพย?จะนําส$งใบหุนกู
หรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูก$อนวันถึงกําหนดชาํระเงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเป2น
หลักฐาน46 

9.2 การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชาํระเงินหุนกูใหแก$ผูถือหุนกูโดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของผูถือ 
หุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามทีไ่ดมีการแจงเป2นหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล$วงหนาแลวไม$

นอยกว$า [•] วนัทําการก$อนวันถึงกําหนดชําระเงิน]47โดยผูถือหุนกูไม$จําตองนาํใบหุนกูมาเวนคืนเพื่อ
รับชําระเงนิตามขอ 9.2 นี้เวนแต$ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูหรือ 
นายทะเบียนหุนกูจะเรียกใหผูถือหุนกูนําใบหุนกูมาเวนคืนก็ไดซึง่ในกรณีดังกล$าวผูออกหุนกูไม$จําตอง
ชําระเงินจนกว$าจะไดรับใบหุนกูแลว 

(ข) กรณีของหุนกูที่ศูนย?รับฝากหลกัทรัพย?เป2นผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแก$
บุคคลที่ศูนย?รับฝากหลักทรัพย?มีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูว$าเป2นผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ต$าง ๆ ทีล่งทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนย?รับฝากหลักทรัพย?โดย [เช็คขีดคร$อมของ 
ผูออกหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร]48เวนแต$ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูจะไม$
ชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายจนกว$าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนย?รับฝาก
หลักทรัพย?แลวซ่ึงศูนย?รับฝากหลักทรัพย?จะนาํส$งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูก$อนวันถึง
กําหนดชําระเงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเป2นหลักฐาน 

9.3 ในการชําระเงนิตามขอกําหนดสทิธิ ผูออกหุนกูจะชําระใหผูถือหุนกูภายในเวลา [•]น. ของวันครบกําหนด
ชําระเงินตามหุนกูหากวันครบกําหนดชาํระเงินตามหุนกู (ไม$ว$าจะเป2นเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอ่ืน
ใด) ใหแก$ผูถือหุนกูไม$ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชาํระเงินไปเป2นวนัทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไม$จําตอง

________________________ 

 

45 เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
46      ระบุเง่ือนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

47 เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
48 เลือกเฉพาะขอความท่ีเกีย่วของ 
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จ$ายเงินเพิ่มใดๆ สาํหรับการเลื่อนวันชําระเงนิตามขอ 9.3 นี้เวนแต$ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซ่ึงจะตองนาํ
จํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต$ไม$รวม) วนัชาํระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณ 
ดอกเบี้ยดวย49 

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผูออกหุนกูไดชําระเงินตามหุนกูแลว การจัดสรรเงินที่ไดรับชาํระหนี้มานั้นใหเป2นไป
ตามลําดับดังต$อไปนี ้

(ก)   ลําดับที่หนึ่ง ชําระค$าใชจ$ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูแทนผูถือหุนกูทดรองจ$ายไปเพื่อดําเนนิการเพื่อ
ประโยชน?ของผูถือหุนกู ซ่ึงรวมถึงแต$ไม$จํากัดเฉพาะ ค$าใชจ$ายเพื่อการบังคับชาํระหนี้ภายใตหุนกู 

(ข) ลําดับที่สอง ชาํระดอกเบี้ยหุนกูที่คงคางและยังไม$ไดชําระภายใตหุนกู ตามที่คํานวณจนถึงวันทีมี่การ
ชําระ 

 (ค) ลําดับที่สาม ชาํระเงินตนคงคางภายใตหุนกู และ 

 (ง) ลําดับที่สี่ จาํนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหชําระคืนแก$ผูออกหุนกูโดยไม$ชักชา 

10. การไถ�ถอนหุ�นกู�และการซื้อคืนหุ�นกู� 

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถ$ถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูโดยการชําระ[เงินตนตามมูลค$าหุนกู]50 

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหล$งอ่ืน ๆ ไดไม$ว$าในเวลาใด ๆ แต$หากผูออกหุนกู 
 ทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูเป2นการทัว่ไป ผูออกหุนกูจะตองทาํคําเสนอซ้ือคืนหุนกูต$อผูถือหุนกูทุกราย  
 และจะตองทาํการซ้ือคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซึ่งประสงค?จะขายคืนหุนกูทุกรายอย$างเท$าเทียมกัน 
 ตามสัดส$วนที่เสนอขาย 

10.3 เม่ือผูออกหุนกูทําการซ้ือคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกล$าวระงบัลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกัน
ตามกฎหมาย และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดงักล$าวออกเสนอขายต$อไปอีกมิได ซ่ึงผูออกหุนกูจะตองแจงใหนาย
ทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกล$าว รวมทั้งแจงเร่ืองการซ้ือคืนหุนกูใหผูแทนผูถือหุนกูตลาด
รองที่มีการซ้ือขายหุนกูสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาด
หลักทรัพย?ทราบโดยไม$ชักชา ทัง้นี้ จะตองเป2นไปตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของ 

10.4 ผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไขดังต$อไปนี้ [ระบุกรณี  
 ที่ตกลงกันไว]51 

________________________ 

 

49
 ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในกรณีที่วันกาํหนดชําระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนเป2นวันทํา

การถัดไป โดยจะคํานวณดอกเบี้ยถึงวันท่ีกําหนดไวเดิมเท$าน้ัน แต$หากเป2นกรณีวันไถ$ถอนตราสารหน้ีตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนเป2นวันทํา
การถัดไปโดยคํานวณดอกเบี้ยรวมจํานวนวันท่ีเล่ือนออกไปดวยโดยใชเกณฑ? 1 ปBมี 365 วัน 

50 หากราคาไถ$ถอนหุนกูมิใช$เงินตนตามมูลค$าหุนกู หรือจะมีการทยอยชําระเงินตน ใหแกไขตามท่ีกําหนดไวเม่ือทําการเสนอขายหุนกู 
51 ใชเฉพาะกรณีที่ผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูโดย 

(1) ในกรณีที่ผูออกหุนกูมีสิทธิขอไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกาํหนด ใหระบุขอความเพิ่มเติมดังน้ี “ท้ังน้ี ผู�ออกหุ�นกู�จะแจ�งความจาํนงในการใช�
สิทธิขอไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนกําหนดให�ผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนวันไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนกําหนดน้ัน (Call 
Date)” 

(continued…) 
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10.5 ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไข 
 ดังต$อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว]52 

11. วิธีการแปลงสภาพแห�งสิทธิ53 
 [ระบุหลักเกณฑ? เงื่อนไข และวธิีการในการแปลงสภาพแห$งสทิธิตามหุนกู] 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต$อไปนี้ถือเป2นเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสทิธิ54 

(ก) ผูออกหุนกูผิดนัดไม$ชาํระเงินไม$ว$าเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอ่ืนใดในวันถึงกําหนดชาํระ
ตามเงื่อนไขในขอกําหนดสทิธิอย$างไรก็ดี กรณีดังกล$าวย$อมไม$ถือเป2นเหตุผิดนัดหากการไม$ชําระเงิน
ตนหรือดอกเบี้ย ดังกล$าวมีสาเหตุมาจากความล$าชา และ/หรือความผิดพลาดที่เก่ียวกับระบบการ
โอนเงินซ่ึงอยู$นอกเหนือการควบคุมของผูออกหุนกู และผูออกหุนกูพิสูจน?ใหเป2นที่พอใจแก$ผูแทนผู
ถือหุนกูไดว$าตนไดนาํดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอ่ืนใดเขาบัญชีเพื่อชาํระใหแก$ผูถือหุนกู
แลวตั้งแต$วันครบกําหนดชาํระแต$ผูถือหุนกูมิไดรับชาํระโดยเหตอัุนจะโทษผูออกหุนกูมิไดหรือโดย
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไม$สามารถควบคุมได และผูออกหุนกูไดดําเนินการให 
ผูถือหุนกูไดรับชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอ่ืนใดครบถวนภายใน [�] วันทาํการ
หลังจากวันครบกําหนดชาํระ แลวแต$กรณี 

(ข) [ผูออกหุนกูฝ\าฝ]นหนาที่ตามขอ 7.3 (ก)] 

(ค) ผูออกหุนกูไม$ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออ่ืน ๆ นอกจากการผิดนัดไม$ชําระเงนิ และเหตุผิด
เงื่อนไขเช$นนัน้ยังคงมีอยู$เป2นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ดมีการส$งหนังสือแจงเหตุผิดเงื่อนไข 
พรอมทั้งแจงใหผูออกหุนกูแกไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล$าวแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือ

หุนกูรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ [•] ของหุนกูที่ยังมิไดทาํการไถ$ถอนทั้งหมด 

(ง) ผูออกหุนกูผิดนัดชําระหนี้ไม$ว$าในมูลหนี้ใด ๆ เป2นจํานวนเงนิรวมกันเกินกว$า [•] บาท หรือเงินสกุล
อ่ืนที่มีจํานวนเทียบเท$า จากการที่ (1) ผูออกหุนกูไม$ชําระหนีด้ังกล$าวภายในกําหนดชําระหนีเ้ดิม
หรือภายในระยะเวลาที่เจาหนี้ขยายให หรือ (2) หนี้ดังกล$าวถูกเจาหนี้เรียกใหชําระคืนก$อนกําหนด
ตามสิทธิของเจาหนี้ในสัญญาที่เก่ียวของ 

(จ) ผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงนิ(ไม$ว$าจะ
เป2นเงินสกุลใด) คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกันแลวเป2นจํานวน

________________________ 

(…continued) 

(2)  ในกรณีที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถ$ถอนหุนกูก$อนกาํหนด ใหระบุขอความเพิ่มเติมดังน้ี “ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นกู�จะแจ�งความ
จํานงในการขอให�ผู�ออกหุ�นกู�ทําการไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนกําหนดให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนวันไถ�ถอนหุ�นกู� (Put 
Date)” 

52 ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู 
53 ถามิใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดขอความในขอน้ีทิ้ง 
54 ระบุเหตุการณ?อื่นๆ ตามท่ีตกลงกัน 
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เกินกว$า [•] บาท เวนแต$ผูออกหุนกูสามารถพิสูจน?ใหเป2นที่พอใจแก$ผูแทนผูถือหุนกูหรือที่ประชมุผู
ถือหุนกูไดว$าตนจะสามารถชําระหนี้ทั้งจาํนวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาหรือคําชี้
ขาดนั้นโดยไม$ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง 

(ฉ) ผูออกหุนกูตกเป2นผูมีหนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีการเร่ิมดําเนินการเพื่อขอฟ]|นฟู
กิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ และสถานะการ

เป2นผูมีหนี้สนิลนพนตัว หรือการดําเนินการดังกล$าวไม$ไดรับการปลดเปลื้องภายใน [•] วนันบัแต$วันที่ผู
ออกหุนกูตกอยู$ในสถานะดงักล$าว หรือนับแต$วันที่มีการยื่นคําฟอ̂งหรือคํารองต$อศาลเพื่อดําเนินการ
เช$นนัน้ แลวแต$กรณ ี

(ช) เม่ือปรากฏว$ามีคําสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย?สินหรือรายไดของผูออกหุนกู ไม$ว$าในป[จจบุันหรือในอนาคต 
และไม$ว$าทั้งหมดหรือบางส$วน หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด รวมถึงการแต$งตั้ง ผูบังคับ
หลักประกันตามกฎหมาย ซ่ึงคําสั่งหรือการถูกดําเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบงัคับเอากับกิจการ 
ทรัพย?สิน หรือรายไดทัง้หมดหรือบางส$วนของผูออกหุนกู ซ่ึงการดําเนินการดังกล$าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบอย$างรายแรง เวนแต$คดีที่ผูออกหุนกูตองคําสั่งยึดหรืออายัดหรือการดําเนินการทางกฎหมาย
นั้นอยู$ในระหว$างการโตแยงโดยสุจริต ซ่ึงในกรณีดังกล$าวใหถือว$ามิไดเป2นเหตุผิดนัดที่เก่ียวของกับหุนกู 
ตราบเท$าที่คดีหรือการดําเนนิการทางกฎหมายนั้นยังไม$มีการตดัสินเป2นที่สุด 

(ซ) (1)ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส$วนที่สาํคัญ ไม$ว$าจะเป2นการชั่วคราวหรือถาวร  
อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง หรือ(2) มีคําสั่งหรือมติใหผูออกหุนกูเลิกกิจการ หรือ  
(3) ผูออกหุนกูประกาศเป2นการทั่วไปว$าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผูออกหุนกูเขาสู$กระบวนการชําระบัญชี 
เวนแต$การเลิกกิจการที่กล$าวมาในขอนี้เป2นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของผูออก
หุนกูหรือการควบรวมบริษัท ซ่ึงตามขอกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดงักล$าว นิติบุคคลที่จะ
คงอยู$ต$อไปจะเขารับเอาหนี้สนิหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่เก่ียวกับหุนกูโดยชัดเจน และ 
การเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล$าวนัน้ผูแทนผูถือหุนกูไดใชดลุพินิจแต$ฝ\ายเดียวพิจารณาขอมูลซ่ึง
ปรากฏแก$ตน ณ ขณะนัน้แลวเห็นว$าน$าจะไม$ทําใหโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้ตามหุนกูของผูถือหุนกู 
เสียไปหรือดอยลงกว$าเดิม 

(ฌ) หนี้ตามหุนกู หรือการกระทําตามภาระหนาทีท่ี่เป2นสาระสําคัญอย$างใดอย$างหนึ่งหรือหลายอย$างของ   
ผูออกหุนกู อันเก่ียวกับหุนกูหรือที่มีอยู$ภายใตขอกําหนดสิทธินี ้ไม$มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(ญ) ผูออกหุนกูประกาศว$าไม$สามารถปฏิบัติตามภาระหนาที่ทางการเงินของตน หรือผูออกหุนกูระงับหรือ
หยุดพักการชําระหนี้ของตนเป2นการทั่วไปไม$ว$าทั้งหมดหรือบางส$วน และไม$ว$าเป2นหนี้ประเภทใด ๆ  
หรือมีการเร่ิมเจรจา หรือเขาทําสัญญาใด ๆ กับเจาหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน 
เพื่อวัตถุประสงค?ในการปรับโครงสรางหนี้อันมีลักษณะเป2นการผ$อนผันการชําระหนี้ของผูออกหุนกู  
ซ่ึงรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย$างใด ๆ เก่ียวกับ
หนี้ไม$ว$าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส$วนซ่ึงผูออกหุนกูอาจไม$สามารถชาํระไดเม่ือ 
หนี้นั้นถึงกําหนดชาํระ) หรือผูออกหุนกูเสนอหรือทําความตกลง หรือทําข้ึนซ่ึงการโอนสิทธโิดยทั่วไป 
หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน?ของเจาหนี้ที่เก่ียวของกับหนี้ใด ๆ ของผูออกหุนกู 
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12.2 ในกรณีที่ 

(ก) เกิดเหตุผิดนัด ผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนกูเพื่อขอมติในการดําเนินการอย$างใด
อย$างหนึ่ง ภายใน 45 วันนบัแต$วันเกิดเหตุผิดนัดนัน้ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหดําเนินการ
เรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนีต้ามหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูจะตองส$งหนังสือบอกกล$าวเรียกใหชําระหนี้

ภายใน [•] วนันบัแต$วันที่มีมต ิ

 (ข) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอ่ืนใดนอกจากเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 (ก) ผูแทนผูถือหุนกูอาจใชดุลพินจิ
ตามที่เห็นสมควรโดยฝ\ายเดียวในอันที่จะเรียกรองหรือดําเนินการฟ^องรองเอากับผูออกหุนกู และหาก
เกิดความเสียหายข้ึนผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนนิการเรียกรองค$าเสียหายใหแก$ผูถือหุนกูทั้งปวงดวย
ภายใน [90]55 วันนบัแต$วันที่อาจใชสิทธิเรียกรองเช$นนั้นได 

12.3 โดยไม$ขัดหรือแยงกับความในขอ 12.2 เม่ือ 

(ก)  เกิดเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 (ฉ) ขอ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือขอ 12.1 (ฌ)หรือ 

(ข) เม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 กรณีอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในขอ 12.3 (ก) ซ่ึง 

(1) ผูแทนผูถือหุนกูใชดุลพนิิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต$ตนไดรูถึงเหตุผิด
นัด เวนแต$ผูแทนผูถือหุนกูจะไดส$งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.3 (ข) (3) 
ภายในกําหนดเวลาตามขอ (ข)(1) นี้แทน หรือ  

(2) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเป2นหนังสือจากผูถือหุนกูไม$ว$ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
หุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมด หรือ  

(3)  ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดประชุมผูถือหุน
กูดังกล$าวภายใน 45 วันนบัแต$ตนไดรูถึงเหตุผิดนัด  

และเหตุผิดนัดนั้นยังคงดํารงอยู$จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลันส$งถึงหรือถือว$าส$งถึงผูออกหุนกู
แลว ใหถือว$าหนี้เงินตามหุนกูทัง้หมดซ่ึงยังไม$ถึงกําหนดชาํระเป2นอันถึงกําหนดชําระโดยพลนัและผูออกหุนกู
จะตองชําระเงินตนคงคางทั้งหมดภายใตหุนกู พรอมดวยดอกเบี้ยตามขอกําหนดสิทธทิี่คํานวณจนถึงขณะนัน้
ใหแก$ผูถือหุนกูภายในกําหนดเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนงัสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระ
ดังกล$าว  โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดข้ึนนั้นดวย  (“หนังสือเรียกให�ชําระหน้ีโดยพลัน”) ทั้งนี้ การที่ผูออกหุนกู
ผิดนัดไม$ชาํระเงินไม$ว$าจาํนวนใด ๆ ใหแก$ผูถือหุนรายใด หากไม$ปรากฏขอเท็จจริงโดยชัดแจงหรือมีการ
พิสูจน?ใหเห็นชัดแจงเป2นประการอ่ืนใหถือไวก$อนว$าไดมีเหตุผิดนัดเช$นเดียวกันนั้นเกิดข้ึนกับหุนกูทั้งหมด 

อนึ่ง ผูแทนผูถือหุนกูจะตองส$งหนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลนัภายใน 5 วนัทําการนับแต$ตนไดรูถึง 
เหตุผิดนัดที่ระบไุวในขอ 12.3 (ก) หรือนับแต$วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต$
วันไดรับหนังสือรองขอตามขอ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต$วันทีท่ีป่ระชุมผูถือหุนกูมีมติตามขอ 12.3 (ข) (3) 

________________________ 

 

55     ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2552 เร่ืองคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตามอาํนาจหนาท่ีของ 
ผูแทนผูถือหุนกู กําหนดใหตองดําเนินการเรียกรองค$าเสียหายภายใน 90 วันเวนแต$ขอกําหนดสิทธิจะกําหนดไวเป2นอย$างอื่น 
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แลวแต$กรณี 

12.4 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือบอกกล$าวเรียกใหชําระหนี้ตามขอ 12.2 หรือส$งหนังสือเรียกใหชําระหนี้โดย
พลันไปยังผูออกหุนกูตามขอ 12.3 แลว 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดาํเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ที่คางชาํระอยู$ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
เท$าที่จะสามารถกระทาํได ซ่ึงรวมถึงการฟ^องรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถ
กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย56 

(ข) ผูถือหุนกูแต$ละรายจะมีสิทธิฟ^องรองบังคับชาํระหนี้ตามหุนกูทีค่างชาํระแก$ตนเองจากผูออกหุนกูได
ดวยตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็ต$อเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูแทน 
ผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 12.3 แลว ยังไม$มีการชําระหนี้ที่คางชําระแก$ตน 
และขณะที่ผูถือหุนกูฟ^องคดีนัน้ ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนนิการฟ^องรองผูออกหุนกูใหชําระหนี้ที่คาง
ชําระ57 

13. การประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

13.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไม$ว$าในเวลาใด ๆ แต$ผูแทนผูถือหุนกู 
 จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูโดยเร็ว ซ่ึงจะตองไม$เกิน 30 วัน นบัแต$วันทีผู่ถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทัง้หมดมีคําขอเป2นหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกู 
 เรียกประชุมผูถือหุนกู หรือนับแต$วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต$อไปนี้58 

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ 12.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกู 
 ยังมิไดส$งหนังสือแจงไปยงัผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชาํระตามขอ 12.3 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสาํคัญตามที่กําหนดไวในขอ 16.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะตองแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$แทนผูแทนผูถือหุนกูรายเดิม เวนแต$เป2นกรณีที่มี
การออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 15.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ?สําคัญซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม$นอยกว$า 25 
ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นว$าอาจกระทบต$อ 

 ส$วนไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธ ิ

13.2 มติโดยชอบของทีป่ระชุมผูถือหุนกูที่เรียกประชุมและดําเนนิการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือ
หุนกูทุกรายไม$ว$าจะไดเขาร$วมประชุมหรือไม$ก็ตาม ส$วนหลักเกณฑ?ในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเป2นไปตาม

เอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิ  
 

________________________ 

 

56
 ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาคํ้าประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี 

57
 ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาคํ้าประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี 

58 ระบุเหตุการณ?อื่น ๆ ตามท่ีตกลงกัน 
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13.3 ผูออกหุนกูจะเป2นผูรับผิดชอบค$าใชจ$ายทั้งหมดที่เก่ียวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูทั้งที่เรียกประชุม
โดยผูออกหุนกู และที่เรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู 

 

14. อํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

14.1 ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดต$อผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน 
เวนแต$บรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนแก$ผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวน 

 การปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวงัตามที่จะพงึคาดหมายไดจากบุคคลที่
ประกอบการเป2นผูแทนผูถือหุนกูอย$างไรก็ตาม โดยไม$ขัดหรือแยงกับขอบเขตความรับผิดของผูแทนผูถือหุนกู
ดังกล$าวขางตน ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดชอบต$อความสญูเสยีหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการ
กระทําที่กระทําลงตามมติทีป่ระชุมผูถือหุนกู 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังต$อไปนี ้

(ก) ดําเนินการต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 14.2 นี้ และขออ่ืน ๆ ของขอกําหนดสิทธิ  ซ่ึงในกรณีที่ 
 ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพนิจิของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพนิจิได

โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน?ของผูถือหุนกูเป2นหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเร่ืองต$าง ๆ ดังต$อไปนีโ้ดยไม$ตองไดรับความยนิยอมจากทีป่ระชุม 
ผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นซ่ึง
ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าจะเป2นประโยชน?ต$อผูถือหุนกูหรือไม$ทําใหสิทธิประโยชน?ของผูถือหุนกู
ดอยลง  

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นที ่
ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าเป2นการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจงหรือเป2นการแกไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ? มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดของหน$วยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ใชบังคับกับหุนกู 

(3) ผ$อนผันหรือยกเวนไม$ถือว$ากรณทีี่เกิดข้ึนตามขอ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป2นกรณ ี
ผิดนัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 12.2 ขอ 12.3 และขอ 12.4หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$า
การผ$อนผันหรือยกเวนดังกล$าวเป2นเร่ืองที่เหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน?ของผูถือหุนกู
เป2นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย?สินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไว
แทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสทิธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู 

(ง) เรียกประชุมผูถือหุนกูตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิและเขาร$วมในการ
ประชุมผูถือหุนกูทุกคร้ังและเสนอความเห็นต$อที่ประชุมผูถือหุนกูว$าควรจะดาํเนินการอย$างไรใน
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กรณีที่ผูออกหุนกูไม$ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิหรือในกรณีอ่ืน ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต$อ
ผลประโยชน?ของผูถือหุนอย$างมีนัยสําคัญ 

(จ) พิจารณาจากขอมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนไดรับ ว$าผูออกหุนกูไดกระทําการฝ\าฝ]นขอกําหนด
สิทธิหรือไม$ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนหรือไม$ ตลอดจนติดตามดูแลใหผูออกหุนกูปฏิบัติตามหนาที่
ที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ รวมถึงจัดทํารายงานส$งใหแก$ผูถือหุนกูเก่ียวกับเร่ืองสําคัญที่ได
ดําเนินการไปตามอํานาจหนาทีข่องผูแทนผูถือหุนกูโดยไม$ชักชา 

(ฉ) อํานวยความสะดวกแก$ผูถือหุนกูในการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และรายงานใด ๆ ที่ผูออกหุนกูได
จัดไวใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ ณ สาํนักงานที่ระบุไวของผูแทนผูถือหุนกูในวนัและ
เวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู 

(ช) ตรวจสอบจากขอมูลและเอกสารที่ตนไดรับว$าผูออกหุนกูปฏิบัตติามหนาที่ในขอกําหนดสิทธิหรือไม$ 
และแจงใหผูถือหุนกูทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือไดรับทราบมา หรือที่
ไดรับแจงจากผูออกหุนกู รวมทั้งแจงผูถือหุนกูถึงการกระทําใดๆที่ตนไดกระทําลงเนื่องจากการเกิด
เหตุผิดนัดนั้น 

(ซ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไม$สามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตน 
ใหถูกตองภายใน  60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินัน้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออก 
หุนกูทราบเป2นหนังสือทนัทีที่พนระยะเวลาดังกล$าวเพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทํา
หนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 13.1 (ค)  
โดยไม$ชักชา 

14.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย?สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน?ของผูถือหุนกู
ตามที่จะพงึคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบกิจการเป2นผูแทนผูถือหุนกู แต$ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดชอบ
ต$อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบตัิหนาที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดย
กรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนาํ หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเชีย่วชาญใหแก$ผูแทนผู
ถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเป2นการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได
จากบุคคลทีป่ระกอบการเป2นผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังว$าหนงัสือรับรอง ความเห็น คําแนะนาํ 
หรือขอมูลดังกล$าวจะมีขอบกพร$องหรือไม$เป2นความจริง 

14.4 ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูชดใชเพื่อค$าใชจ$ายใด ๆ ที่ผูแทนผูถือหุนกูตองออกใชไปเนื่องจาก
ดําเนินการตามขอกําหนดสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิเพื่อประโยชน?
ของผูถือหุนกูซึ่งรวมถึงค$าใชจ$ายในการดําเนนิการทางกฎหมายและค$าใชจ$ายในการว$าจางทีป่รึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญดวย 

15. การแต�งตั้งและเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

15.1 ผูออกหุนกูไดแต$งตั้ง [ระบุชื่อผูแทนผูถือหุนกู] มีที่ตั้งสํานักงานใหญ$อยู$ที่ [•]ซ่ึงมีคุณสมบตัิครบถวนตาม
กฎหมายที่เก่ียวของและมีความเป2นอิสระ ใหทําหนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานก.ล.ต. แลว  และใหถือว$าผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแต$งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต$งตัง้] 
เป2นผูแทนผูถือหุนกู 
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15.2 กรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังต$อไปนี้59 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน?ขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่เป2นผูแทนผูถือ
หุนกูตามหลักเกณฑ?ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาด
หลักทรัพย? และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและการขาดคุณสมบตัินั้นเป2นเหตุใหสํานักงาน ก.ล.ต. สั่ง
ใหงดเวนการทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป2นผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือการเกิดประโยชน?ขัดแยงข้ึนนัน้ไม$ไดรับการผ$อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นว$าผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ไม$
เหมาะสมหรือบกพร$องต$อหนาที่ 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝ\าฝ]นขอกําหนดของสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูหรือ 
ขอกําหนดสิทธิ และการฝ\าฝ]นนัน้ยังคงไม$ไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 วัน  
นับจากวันทีผู่ออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่โดยถูกตองตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู 

15.3 เม่ือเกิดกรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ 
 ดังต$อไปนี ้

 (ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแต$งตั้งบุคคลอ่ืน 
  ที่เสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

 (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแต$งตั้งบุคคลอ่ืนที่เสนอโดยผูออกหุนกู 
  เขาทําหนาทีผู่แทนผูถือหุนกูแทนต$อผูถือหุนกูทุกราย  ซ่ึงหากไม$มีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือ 
  ถือหุนกูรวมกันเกินกว$ารอยละ 10 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดคานภายใน

ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผูออกหุนกูออกหนังสือดังกล$าว ใหถือว$าผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการ
เปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเป2นผูแทนผูถือหุนกูที่ผูออกหุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว  

 ทั้งนี้ ในระหว$างที่ยังไม$มีผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$ปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธไิม$ว$าดวยเหตุใดก็ตาม 
ผูแทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาที่เช$นเดิมไปพลางก$อนเพื่อรักษาผลประโยชน?ของผูถือหุนกูตาม
ขอกําหนดสิทธ ิ

15.4 การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?ตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของและใชบังคับอยู$ในขณะนัน้ดวย ซ่ึงเม่ือ
ผูออกหุนกูไดดําเนินการเก่ียวกับการแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$เรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผู
ถือหุนกูทราบถึงการแต$งตั้งนัน้ภายใน 30 วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการส$งมอบทรัพย?สิน 

________________________ 

 

59
 ระบุเหตุการณ?อื่น ๆ ตามท่ีตกลงกัน 
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เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมดใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแต$งตั้งใหม$โดยเร็ว และจะตองใหความ
ร$วมมือกับผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแต$งตั้งใหม$อย$างเต็มที่เพื่อใหการดําเนินการตามหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู
ใหม$เป2นไปโดยเรียบรอย 

16. การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธ ิ

16.1 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกหุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู 

16.2 ผูออกหุนกูจะจัดส$งขอกําหนดสทิธิที่แกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู สมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทยและสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต$ไม$เกิน 15 วัน นบัแต$วันที่มีการ
แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดส$งใหแก$ผูถือหุนกูเม่ือไดรับการรองขอ 

17. การขอออกใบหุ�นกู�ฉบบัใหม� 

หากใบหุนกูฉบับเก$าสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใด ๆ ผูถือหุนกูที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียน 
ผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอใหนายทะเบียนหุนกูออกใบหุนกูฉบับใหม$  โดยจะตองชาํระค$าธรรมเนยีมและ 
ค$าใชจ$ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกู 

ฉบับใหม$ใหแก$ผูถือหุนกูภายใน [•] วันทาํการ นบัแต$วันที่นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับ
ใหม$ และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูว$ามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเก$าดวย 

18. การติดต�อและการบอกกล�าว 

18.1 เวนแต$ในกรณีที่ระบุไวเป2นอย$างอ่ืนโดยเฉพาะ คําบอกกล$าวอาจจัดส$งทางไปรษณีย?ลงทะเบยีน หรือทาง
โทรสารก็ได ทั้งนี้ การติดต$อสื่อสารใด ๆ ระหว$างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิจะมีผล
ต$อเม่ือ 

 (ก) หากเป2นการส$งโดยโทรสาร เม่ือไดรับในรูปแบบที่อ$านหรือเขาใจได 
 (ข) หากเป2นการส$งโดยไปรษณีย?ลงทะเบียน ใหถือว$าไดส$งถึงผูรับในวันส$ง 

18.2 การติดต$อผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกู ใหเป2นไปดังต$อไปนี ้

(ก) คําบอกกล$าวถึงผูแทนผูถือหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบ หากไดส$งไปยงัที่ตั้งสํานักงานใหญ$ของผูแทน
ผูถือหุนกูตามที่ระบไุวในขอ 15.1 

(ข) คําบอกกล$าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูออกหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบ หากไดส$งไปยงัที่อยู$ของผูออก
หุนกูดังต$อไปนี้ หรือตามทีผู่ออกหุนกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงไวเป2นหนังสือใหแก$ผูแทนผูถือหุนกู 

 [ระบุที่อยู$ของผูออกหุนกู] 

18.3 การติดต$อผูถือหุนกูใหเป2นไปดังต$อไปนี ้

(ก) คําบอกกล$าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถือหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบหากไดส$งทางไปรษณีย?ลงทะเบียน 
(หรือการส$งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย?อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู$ของผูถือหุนกู
ตามที่ระบไุวในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หรือในกรณีหุนกูที่ฝากไวกับศูนย?รับฝากหลักทรัพย? ตามที่อยู$
ของผูถือหุนกูที่ระบุโดยศูนย?รับฝากหลักทรัพย? ซ่ึงจะถือไดว$าเป2นการส$งโดยชอบแลวในวนัที่ 3 นับ
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จากวันทีไ่ดส$งทางไปรษณีย?ไปยงัที่อยู$ของผูถือหุนกูในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันทีส่$งไป
ยังที่อยู$ของผูถือหุนกูในต$างประเทศ 

(ข) กรณีมิไดส$งคําบอกกล$าวใหกับ หรือมีความบกพร$องใด ๆ ในคําบอกกล$าวหรือเอกสารที่ส$งใหกับ   
ผูถือหุนกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม$มีผลต$อความสมบูรณ?ต$อการส$งคําบอกกล$าวหรือเอกสาร
ใด ๆ อันเก่ียวเนื่องกับผูถือหุนกูรายอ่ืน 

19.      ข�อตกลงอ่ืน ๆ 

(ก) หากมีขอความใด ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ?ใด ๆ 
ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ?ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล$าวบงัคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส$วนที่ขัดหรือแยงกันนัน้ 

(ข) การไม$ใชสิทธิ หรือการใชสิทธลิ$าชา หรือการใชสิทธิแต$บางส$วนของฝ\ายใด ไม$ถือว$าเป2นการสละ
สิทธิ หรือทําใหเสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใชสิทธิส$วนอ่ืน ๆ ของฝ\ายนั้น 

(ค) การผ$อนผันหรือยกเวนการปฏิบตัิตามขอกําหนดสิทธิใหแก$ผูออกหุนกูเพื่อเหตุแห$งการฝ\าฝ]น
ขอกําหนดสิทธิประการใด ๆ ไม$ว$าจะกระทาํโดยผูแทนผูถือหุนกูหรือโดยมติที่ประชุมผูถือหุนกู ที่ได
กระทําโดยชอบแลว ใหถือว$ามีผลเป2นการผ$อนผันหรือยกเวนนับแต$ผูแทนผูถือหุนกูไดบอกกล$าวไป
ยังผูออกหุนกูตามวิธีการบอกกล$าวที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยใหถือเสมือนว$าเหตุแห$งการฝ\า
ฝ]นขอกําหนดสิทธนิั้น ๆ ไม$เคยเกิดข้ึน และจะยกเหตุในคราวนัน้ที่ไดมีการผ$อนผนัหรือยกเวนนั้น
แลวข้ึนมาบังคับเอากับผูออกหุนกูอีกไม$ได เวนแต$จะไดมีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกําหนดเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาสําหรับการผ$อนผนัหรือการยกเวนนั้นไวโดยชัดแจงและไดแจงใหผูออกหุนกูทราบไป
พรอมกับการบอกกล$าวขางตนแลว 

20. ผลบังคับของข�อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช�บังคับ 

 ขอกําหนดสิทธิจะมีผลใชบังคับเร่ิมในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวนัที่มีการชําระหนีต้ามหุนกูและ
ขอกําหนดสิทธิครบถวนเรียบรอยแลว โดยขอกําหนดสทิธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย  

 
 

           ผู�ออกหุ�นกู� 
[ชื่อบริษัทผูออกหุนกู] 
 

   โดย _________________________ 
            (ชื่อกรรมการผูมีอํานาจ) 

                  ประทับตราบริษัท (ถามี) 
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เอกสารหมายเลข [•] 

หลักเกณฑ7ในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�60 

1. การเรียกประชุม 

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงค?จะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแต$กรณี จะตองดําเนนิการใหนาย
ทะเบียนหุนกูจัดส$งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย?ลงทะเบียน]61 ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือ 
หุนกู (ซ่ึงมิไดเป2นผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกู พรอมทั้งแจงการเรียกประชุมและส$งสาํเนาหนังสือเรียก
ประชุมใหแก$สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม$นอยกว$า 7 วนั (ไม$นับวนัที่ส$งหนังสือเรียกประชุมและวันนัด
ประชุม) ก$อนวนันัดประชุม หนงัสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานทีส่ําหรับการประชุม 
วาระการประชุมและผูที่ขอใหเรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดส$งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู
ใหแก$ผูถือหุนกูทุกรายตามรายชือ่และที่อยู$ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทําการในวันทํา
การก$อนวันนัดประชุมไม$เกิน 14 วัน 

2. ผู�มีสิทธิเข�าร�วมประชุม 

 ผูมีสิทธิเขาร$วมในการประชุมผูถือหุนกูแต$ละคร้ังจะประกอบดวยบุคคลต$าง ๆ ดังต$อไปนี ้

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู 

(ข) ผูถือหุนกูอาจแต$งตั้งใหผูถือหุนกูรายอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ (“ผู�รับมอบฉันทะ”) เขาร$วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยจัดทําหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบทีน่ายทะเบียนหุนกูกําหนด 
ซ่ึงขอรับได ณ สํานักงานใหญ$ของนายทะเบียนหุนกู  ทัง้นี้ ผูถือหุนกูจะตองจัดส$ง 
ตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแก$นายทะเบียนหุนกูไม$นอยกว$า 24 ชั่วโมงก$อนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส$วนเก่ียวของกับเร่ืองที่ที่ประชุมจะ
พิจารณาซ่ึงไดรับการรองขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขาร$วมประชุมเพื่อ 
ทําการชี้แจงและแสดงความเห็นต$อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในทีป่ระชุมอนุญาตใหเขาร$วมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ? 

________________________ 

 

60ผูออกหุนกูสามารถกําหนดรายละเอยีดต$าง ๆ ได โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
61เปล่ียนแปลงตามท่ีตกลงกัน 
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3. องค7ประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต$าง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 
จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเป2นจาํนวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังไม$ได
ไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม จงึจะครบเป2นองค?ประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมคร้ัง
ใหม$ที่เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังก$อนซ่ึงไม$สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค?ประชุมตามขอ 3.1 นี้ องค?
ประชุมสาํหรับการประชุมคร้ังใหม$ที่เลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายข้ึนไปไม$ว$าจะถือ
หุนกูรวมกันเป2นจํานวนเท$าใดก็ตามเขาร$วมประชุม 

 
3.2 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต$างๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูซึ่ง 

ถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม จึงจะครบ
องค?ประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมคร้ังที่ 2 ที่เลื่อนมาจากคร้ังแรกซ่ึงไม$สามารถ
ประชุมไดเนื่องจากขาดองค?ประชุมตามขอ 3.2 นี้ องค?ประชุมคร้ังที่ 2 ตองประกอบดวยผูถือหุนกูที่มีจํานวน
หุนกูรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 20 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม อย$างไรก็ดี หากยังขาด
องค?ประชุมและตองจัดประชุมเป2นคร้ังที่ 3 องค?ประชุมตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$ 2 รายข้ึนไป 

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต$างๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต$ 
2 รายข้ึนไป ซ่ึงถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วม
ประชุม จึงจะครบองค?ประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมคร้ังที่ 2 ที่เลื่อนมาจากคร้ังแรก
ซ่ึงไม$สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค?ประชุมตามขอ 3.3 นี้ องค?ประชุมคร้ังที่ 2 ตองประกอบดวย 
ผูถือหุนกูตั้งแต$ 2 รายข้ึนไป ซ่ึงถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 20 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอน
ทั้งหมดเขาร$วมประชุม อย$างไรก็ดี หากยังขาดองค?ประชุมและตองจัดประชุมเป2นคร้ังที่ 3 องค?ประชุมตอง
ประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$ 2 รายข้ึนไป 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาที่เป2นประธานในทีป่ระชุม  
ในกรณีที่ผูที่จะทาํหนาที่ประธานไม$มาประชุมเม่ือล$วงเวลานัดไปแลวถึง 45 นาที  ใหที่ประชุมลงมติเลือก 
ผูถือหุนกูรายหนึ่งเป2นประธานในที่ประชุม 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไม$ว$าคร้ังใด หากปรากฏว$าเม่ือล$วงเวลานัดไปแลวถึง 45 นาที ยังมีผูถือหุนกู 
เขาร$วมประชุมไม$ครบเป2นองค?ประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเป2นผูเรียกประชุม ใหประธานในทีป่ระชุมเลื่อนการประชุม
ผูถือหุนกูไปประชุมในวนั เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกําหนด  โดยวันนัดประชุมใหม$จะตองอยู$
ภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า 7 วัน แต$ไม$เกิน 14 วัน นับจากวนันัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เวนแต$  
ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกันใหไม$มีการเรียกประชุมใหม$ นอกจากนี้เร่ืองที่พิจารณา
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และลงมติในที่ประชุมคร้ังใหม$จะตองเป2นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาไดโดยชอบในการประชุมคร้ังก$อน
เท$านั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผูถือหุนกูเป2นผูรองขอใหเรียกประชุม จะไม$มีการเรียกประชุมใหม$ตามที่กําหนดไวใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองค?ประชุมนี้เป2นการประชุมที่ไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
คร้ังก$อนขาดองค?ประชุม จะไม$มีการเรียกประชุมใหม$ตามที่กําหนดไวใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดส$งหนังสือเรียกประชุมสาํหรับการประชุมคร้ังใหม$ที่จะจัดข้ึนเนื่องจากการ
ประชุมคร้ังก$อนขาดองค?ประชุมใหแก$ผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายชื่อและที่อยู$ซึ่งไดเคย
จัดส$งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหในคร้ังที่ขาดองค?ประชุมนัน้ทุกรายภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า 3 วัน 
ก$อนวันนัดประชุมคร้ังใหม$(ไม$นบัวันทีส่$งหนังสือเรียกประชุมและวันนดัประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือ
หุนกูจะตองระบุวนั เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค?ประชุมที่ตองการสําหรับการ
ประชุมคร้ังใหม$ ทั้งนี้ ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (แลวแต$กรณี) จะตองแจงการเรียกประชมุคร้ังใหม$และ
ส$งสําเนาหนังสือเรียกประชุมคร้ังใหม$ดังกล$าวใหแก$สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยภายในกําหนดระยะเวลา
การจัดส$งหนังสือเรียกประชุมคร้ังใหม$ตามขอ 5.2 นี้ดวย 

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต$าง ๆ ของทีป่ระชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามทีป่ระธานในที่
ประชุมกําหนด ซ่ึงผูถือหุนกูแต$ละรายจะมีคะแนนเสียงเท$าจํานวนหุนกูที่ตนถืออยู$ โดยใหถือว$าหุนกูหนึ่ง
หน$วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท$ากัน ใหประธานในทีป่ระชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลง
มติโดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในทีป่ระชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป2นผูถือ
หุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองต$าง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเป2นมตโิดยคะแนน
เสียงขางมากไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองต$าง ๆ ต$อไปนีจ้ะตองเป2นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม$นอยกว$า       
รอยละ 66 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน62 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซึ่งไม$เก่ียวของกับเร่ืองต$าง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 6.4 

(ข)  การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแต$งตั้งบุคคลใดเป2นผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$ 

6.4 มติที่ประชุมผูถือหุนกูในเร่ืองต$าง ๆ ต$อไปนี้จะตองเป2นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม$นอยกว$ารอยละ 75 

________________________ 

 

62ระบุเร่ืองอื่น ๆ ตามท่ีตกลงกัน 
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ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน63 

(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเป2นหุน หุนกูอ่ืน หรือทรัพย?สินอ่ืนของผูออกหุนกู
หรือบุคคลใด ๆ 

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไม$ว$าจํานวนใดๆ ตามหุนกู  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจํานวนอ่ืนใดที่คาง
ชําระหรือที่จะตองจ$ายตามหุนกู 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม$ว$าจํานวนใด ๆ  ที่จะตองชําระตามหุนกู 

(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ?ในการประชุมผูถือหุนกูในส$วนที่เก่ียวกับองค?ประชุม (ขอ 3.) และ
มติของที่ประชุม (ขอ 6.) 

(ฉ) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนนิการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามขอ (ก) ถึง 
(จ) ขางตน 

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีส$วนไดเสยีเป2นพิเศษในเร่ืองใด จะไม$มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

7. รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในที่ประชุมคร้ังนัน้ลงนามรับรองภายใน 

[•] วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมทั้งจัดใหมสีําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ 
สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู อย$างไรก็ตาม ผูแทนผูถือหุนกู
ตองแจงมติที่ประชุมผูถือหุนกูใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบภายในวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนกูมีมติหรือ
ภายในเวลา 9.00 น.ของวันทาํการถัดจากวันดังกล$าว 

 

 

________________________ 

 

63ระบุเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีตกลงกัน 
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เอกสารหมายเลข [•] 

แบบของใบหุ�นกู� 
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เอกสารหมายเลข [•] 

สาระสําคัญของสัญญาคํ้าประกัน 



ร�างตัวอย�างข�อกําหนดสิทธิฉบบัเสนอโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

-34- 
  

เอกสารหมายเลข [•] 

สาระสําคัญของสัญญาหลักประกัน 

 

 


