
รบัฟังความคิดเห็น รบัฟังความคิดเห็น ((Public Hearing)Public Hearing)  

เรื อง รา่งเรื อง รา่งขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที ของผ ูอ้อกและผ ูถื้อห ุน้ก ู้ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที ของผ ูอ้อกและผ ูถื้อห ุน้ก ู้เรื อง รา่งเรื อง รา่งขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที ของผ ูอ้อกและผ ูถื้อห ุน้ก ู้ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที ของผ ูอ้อกและผ ูถื้อห ุน้ก ู้
  ((““ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้กาํหนดสิทธิ””) ) 
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สาํหรบัการเสนอขายหุน้กู้สาํหรบัการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจํากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงจํากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ((High Net Worth : HNWHigh Net Worth : HNW) ) 

ท่ีมาท่ีมาท่ีมาท่ีมา

              ตามที�สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย โดยคณะอนกุรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี�ภาคเอกชน ไดน้ําเสนอการ

ปรับปรงุร่างตวัอย่างขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้ก ูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้ก ู ้(“ขอ้กาํหนดสิทธิ”) สําหรับการสําหรับการ
เสนอเสนอขายหุน้กูต่้อขายหุน้กูต่้อประชาชนเป็นการทั.วไป ประชาชนเป็นการทั.วไป ( ( public offering : POpublic offering : PO) )  ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยเ์พื�อพิจารณาแลว้นั�น 

             เนื�องจากสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผู้ที� ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี�ในวงจํากัดต่อ

ผูล้งทนุรายใหญ่ ตอ้งจัดใหม้ีขอ้กําหนดสิทธิของหุน้ก ูที้�มีความชัดเจนและไม่มีขอ้กําหนดที�เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา

อย่างไมเ่ป็นธรรม (ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ.17/2561 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย

ตราสารหนี�ออกใหม่   ขอ้ 62 ประกอบขอ้ 38)  ดังนั�น เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผูอ้อกหุน้ก ูใ้นการจัดทําร่าง

ขอ้กาํหนดสิทธิ สาํหรบัการเสนอขายหุน้ก ูใ้นวงจํากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงจํากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ((High Net Worth : HNWHigh Net Worth : HNW) )   จึงเสนอร่างตวัอย่าง
ขอ้กาํหนดสิทธิ ดงันี� 

ทั�งนี� เมื�อไดร้ับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั �วไป (Public Hearing) แลว้ สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

จะนาํเสนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและขอ้คิดเห็นรวมทั�งขอ้เสนอแนะดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อพิจารณาดาํเนนิการในสว่นที�เกี�ยวขอ้งตอ่ไป



ขอ้เสนอ

รา่งมาตรฐานขอ้กําหนดสิทธิ
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รา่งมาตรฐานขอ้กําหนดสิทธิ
สาํหรบัการเสนอขายห ุน้ก ูต่้อ

ประชาชนเป็นการทั วไป 
( public offering : PO)

รา่งมาตรฐานขอ้กําหนดสิทธิรา่งมาตรฐานขอ้กําหนดสิทธิ
สาํหรบัการเสนอขายห ุน้ก ู้สาํหรบัการเสนอขายห ุน้ก ู้

ในวงจํากดัต่อผ ูล้งทนุรายใหญ่ ในวงจํากดัต่อผ ูล้งทนุรายใหญ่ 
((High Net Worth : HNWHigh Net Worth : HNW) ) 

นํามาใชเ้ป็นนํามาใชเ้ป็น

 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

1. คําจํากัดความ 

2.ชนิดของหุ�นกู� มลูค�าที่ตราไว� อัตราดอกเบี้ย และอายุหุ�นกู� 

3. ใบหุ�นกู� สมดุทะเบียนผู�ถือหุ�นกู� และผู�ทรงสิทธิในหุ�น
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3. ใบหุ�นกู� สมดุทะเบียนผู�ถือหุ�นกู� และผู�ทรงสิทธิในหุ�น

4. การโอนหุ�นกู� 

5. สถานะของหุ�นกู�

6. ทรัพย9สนิที่เป;นหลกัประกันหรือหลกัประกันอย�างอ่ืน



 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

7. คํารับรองการรับประกนัและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�

    7.1 คํารับรองและการรับประกนั

    7.2 หน�าที่กระทําการ 
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    (ก) หน�าที่ใช�ความระมัดระวังในการประกอบธรุกิจ

(ข) หน�าทีไ่ม�ดําเนินการและป=องกนัไม�ให�มกีารเปลีย่นแปลง
วัตถุประสงค9หลักในการประกอบกิจการ

(ค) ข�อตกลงในการบํารุงรักษาทรัพย9สินหลกัที่จําเป;นต�อง
ใช�ในการประกอบกิจการหลกั

 (ง) หน�าที่จัดให�ได�มาและดํารงไว�ซึ่งใบอนุญาต ทีใ่ช�ในการ
ประกอบธุรกิจหลกั

 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

    7.2 หน�าที่กระทําการ (ต�อ) 

(จ) หน�าที่อํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�นกู�และผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู�ในการเข�าตรวจสมุดทะเบียน

(ฉ) หน�าที่จัดทําและเก็บรักษาบญัชีและงบการเงิน  
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(ฉ) หน�าที่จัดทําและเก็บรักษาบญัชีและงบการเงิน  

(ช) หน�าที่จัดส�งงบการเงนิและรายงานประจําปDให�ผู�แทนฯ 
รวมถึงข�อมูลทางการเงนิ และเอกสารหรือรายงานอ่ืนที่ ผู�แทน ฯ 
มีการร�องขอตามสมควรในกรอบกฎหมาย

(กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET และได�รายงานข�อมูลต!อ SET ซ่ึงมีการ
เผยแพร!เป(นการท่ัวไปแล�ว ให�ถือว!าได�ส!งเอกสารหรือข�อมูลนัน้ต!อผู�แทนผู�ถอืหุ�นกู�
และ ThaiBMA แล�ว )

(ซ) หน�าทีด่ําเนินการต�างๆ หากมีการควบรวมกิจการโดย
ผู�ออกหุ�นกู�



 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

    7.2 หน�าที่กระทําการ (ต�อ) 

 (ฌ) ข�อตกลงชําระหน้ีภาษีอากรและสทิธิเรียกร�องที่อาจ
ก�อให�เกิดบุริมสิทธิโดยผลของกฎหมาย

 (ญ) หน�าที่จัดทําประกันที่เหมาะสม
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 (ญ) หน�าที่จัดทําประกันที่เหมาะสม

 (ฎ) หน�าทีส่�งหนังสือรับรองลงนามโดยกรรมการผู�มีอํานาจ
หรือ ผู�รับมอบอํานาจ เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอ
• การปฏิบตัติามข�อกําหนดสทิธิ 
• ส�งคํายืนยันเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบตัติามข�อสัญญา
• ไม�มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ9ที่อาจกลายเป;นเหตผิุดนัด

(ฏ) แจ�งเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ9ที่อาจกลายเป;นเหตุผิดนัด

 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

    7.2 หน�าที่กระทําการ (ต�อ) 

(ฐ) หน�าที่ไม�เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค9การใช�เงิน

       (ฑ) หน�าทีด่ําเนินการส�งรายช่ือผู�ถือหุ�นกู�ให�ผู�แทนฯ  
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(ฒ) หน�าที่เปลี่ยนตัวผู�แทนฯ หรือนายทะเบียนหุ�นกู�เมื่อ
จําเป;น

(ณ) หน�าทีนํ่าหุ�นกู�ไปข้ึนทะเบียนกบัThaiBMA และดํารง
สถานะหุ�นกู�ข้ึนทะเบียน เว�นแต�เป;นการเสนอขายหุ�นกู�ระยะสั้น

       (ด) [ แจ�งอัตราดอกเบี้ยอ�างอิงต�อ ThaiBMA ]
* ใช�เฉพาะกรณีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว



 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

    7.2 หน�าที่กระทําการ (ต�อ) 

(ต) จัดอันดบัความน�าเช่ือถือของผู�ออกหุ�นกู� *

       (ถ) จัดให�ที่ปรึกษากฎหมายส�งมอบหนังสือแสดงความเหน็
ทางกฎหมายให�แก�ผู�ออกหุ�นกู�และผู�จัดจําหน�ายว�าคํารับรองของ
ผู�ออกหุ�นกู�ตามข�อ 7.1  ถกูต�อง
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ผู�ออกหุ�นกู�ตามข�อ 7.1  ถกูต�อง
    7.3 หน�าที่งดเว�นกระทําการ 

(ก) [ ระบุข�อจํากัดการก�อหน้ี ] (หากม)ี 

(ข) ข�อจํากัดการก�อหลกัประกัน (Negative Pledge)

(ค) ข�อจํากัดการจ�ายเงินป_นผล

* โดยเพ่ิมหมายเหตุในข�อสัญญาว�าด�วยหน�าท่ีการจัดอันดับความน�าเช่ือถือว�าใช�เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ�นกู�ต�อประชาชนเป;นการท่ัวไป (PO) หรือ 
กรณีท่ีเป;นการเสนอขายหุ�นกู�ด�อยสิทธิ หรือหุ�นกู�ท่ีครบกําหนดไถ�ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท เท�านั้น
* โดยเพ่ิมหมายเหตุในข�อสัญญาว�าด�วยหน�าท่ีการจัดอันดับความน�าเช่ือถือว�าใช�เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ�นกู�ต�อประชาชนเป;นการท่ัวไป (PO) หรือ 
กรณีท่ีเป;นการเสนอขายหุ�นกู�ด�อยสิทธิ หรือหุ�นกู�ท่ีครบกําหนดไถ�ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท เท�านั้น

 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

8. ดอกเบี้ย 

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหน้ีตามหุ�นกู� 

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

11. วิธีการแปลงสภาพแห�งสิทธิ

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

13. การประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

14. อํานาจหน�าที่ และความรับผิดของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

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



 หัวข�อ 
ร�างข�อกําหนดสิทร�างข�อกําหนดสิทธิ ธิ ((HNW)HNW)

นําร�างข�อกําหนดสิทธิ นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  ไม�นําไม�นําร�างข�อกําหนดสิทธิ ร�างข�อกําหนดสิทธิ ((PO) PO) มาใช�  มาใช�  

16. การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ 

17. การขอออกหุ�นกู�ฉบบัใหม� 

18. การตดิต�อและการบอกกล�าว 
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18. การตดิต�อและการบอกกล�าว 

19. ข�อตกลงอ่ืน ๆ 

20. ผลบังคับของข�อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช�บังคับ


