ThaiBMA Draft for Discussion (as of October 19, 2017)

ตัวอยาง
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู1
[ระบุชื่อของหุนกู]2
[“ชื่อของหุนกู”] (“หุนกู”) ออกโดย [ชื่อของผูออกหุนกู] (“ผูออกหุนกู”) ตามมติ [ทีป่ ระชุมใหญ$ผูถือหุน / ที่ประชุม
คณะกรรมการ]3 ของผูออกหุนกูเมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผูแทนผูถือหุนกู] เป2นผูแทนผูถือหุนกู
ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตาม
ขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือว$าผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดต$าง ๆ ในขอกําหนดสิทธิเป2นอย$างดี
แลว รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดต$าง ๆ ในสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกู
ดวย ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกู และสําเนา
สัญญาแต$งตัง้ นายทะเบียนหุนกู4 ไว ณ สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอ
ตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาต$างๆ ดังกล$าวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู
1.

คําจํากัดความ
คําและขอความต$าง ๆ ที่ใชอยู$ในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังต$อไปนี5้
“ขอกําหนดสิทธิ”

หมายถึง ขอกําหนดว$าดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและ
ผูถือหุนกูสําหรับหุนกู (และที่แกไขเพิ่มเติม หากมี)

“นายทะเบียนหุนกู”

หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุนกู] หรือผูที่ไดรับแต$งตั้งโดยชอบให
ทําหนาที่เป2นนายทะเบียนหุนกูแทน

“ใบอนุญาต”

ใหมีความหมายตามที่นยิ ามไวในขอ 7.2 (ง)

“ผูค้ําประกัน”

หมายถึง (ชื่อผูค้ําประกัน)]6

“ผูถือหุนกู”

หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแต$ละจํานวนตามขอ 3.3

“ผูแทนผูถือหุนกู”

หมายถึง [ชื่อผูแทนผูถือหุนกู] หรือผูที่ไดรับแต$งตั้งโดยชอบใหทํา
หนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูแทน

________________________
1

2

3

ขอกําหนดสิทธินี้ใชสําหรับหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ หากเป2นหุนกูชนิดอื่น จะตองมีการแกไขขอความในส$วนที่ใชเฉพาะหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือให
เหมาะสมก$อน
ตองเป2นชื่อเรียกเฉพาะเพือ่ ประโยชนAในการอางอิงถึงหุนกูที่เสนอขาย ซึ่งจะตองแสดงถึงปCที่ครบกําหนดไถ$ถอนและลักษณะพิเศษของหุนกู
เช$น การมีหลักประกันหรือมีผูค้ําประกัน เป2นตน (ถามี) ไวโดยชัดเจน
เป2นไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทผูออกหุนกู

4

ระบุชื่อสัญญาอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี

5

ในกรณีที่ขอความที่จะตองทําความตกลงกันเพิ่มเติม เช$น ขอความในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอกําหนดสิทธิ
มีคําจํากัดความนอกจากทีป่ รากฏอยู$นี้ ใหเพิ่มคําจํากัดความดังกล$าวไวในขอ 1 นี้ดวย
ถาไม$มีผูค้ําประกัน ใหตัดขอความในส$วนนี้ทิ้ง

6

ThaiBMA Draft for Discussion (as of October 19, 2017)

“ผูออกหุนกู”

หมายถึง [ชื่อผูออกหุนกู]

“ผลกระทบในทางลบอยางรายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย$างรายแรงต$อกิจการ การดําเนิน
ธุรกิจ ทรัพยAสิน สถานะ (ไม$วา$ ทางการเงินหรือโดยประการอื่น)
หรือแผนทางธุรกิจของผูออกหุนกู ตามการใชดุลยพินิจอันสมควร
ของผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งเป2นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณA
ใดเหตุการณAหนึ่งหรือหลายเหตุการณAรวมกัน ซึ่งส$งผลกระทบ
ในทางลบอย$างรายแรงต$อความสามารถในการชําระหนี้ใดๆ หรือ
การปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิของผูออกหุนกู
“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย”7

หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กําหนดใหทําการชําระดอกเบี้ย
ของแต$ละปCตลอดอายุของหุนกู]8

“วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย”9

หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กําหนดใหทําการชําระดอกเบี้ย
ของแต$ละปCตลอดอายุของหุนกู][วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ที่จะใชในการคํานวณดอกเบี้ยที่ผูออกหุนกูจะตองชําระใหแก$ผูถือ
หุนกู ซึ่งไดแก$วันทําการที่ [•] ล$วงหนาก$อนวันเริ่มตนคํานวณ
ดอกเบี้ย]

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู”

หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]

“วันทําการ”

หมายถึ ง วั น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ยA โ ดยทั่ ว ไปเปM ด ทํ า การใน
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มิ ใ ช$ วั น เสารA ห รื อ วั น อาทิ ต ยA หรื อ วั น ที่
ธนาคารแห$ ง ประเทศไทยประกาศใหเป2 น วั น หยุ ด ทํ า การของ
ธนาคารพาณิชยA

“วันเริ่มตนคํานวณดอกเบี้ย”10

หมายถึง วันที่สิทธิในการไดรับดอกเบี้ยของผูถือหุนกูเริ่มตนขึ้น
และคํานวณสะสมไปจนถึงวันกําหนดชําระดอกเบี้ย]

“วันออกหุนกู”

หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]

“สัญญาค้ําประกัน”

หมายถึง สัญญาค้าํ ประกันลงวันที่ [•] ระหว$างผูออกหุนกูกับ
ผูค้ําประกัน ซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข [•]

________________________
7

8
9

10

วันชําระดอกเบี้ยในแต$ละงวดใหเป2นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน ยกเวนวันชําระดอกเบี้ยในงวดสุดทาย ซึ่งวันชําระดอกเบี้ยในงวด
สุดทายใหเป2นวันที่เดียวกับวันไถ$ถอนตราสารหนี้
ใหกําหนดเป2นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน
ใชสําหรับกรณีตราสารหนี้ที่มีการจ$ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว และวันกําหนดอัตราดอกเบี้ยจะตองเป2นวันล$วงหนาก$อน
วันเริ่มตนของงวดดอกเบี้ยอย$างนอย 2 วันทําการ
ใชสําหรับกรณีตราสารหนี้ที่มีการจ$ายดอกเบีย้ แบบลอยตัวซึ่งมีการใชอัตราดอกเบี้ยมากกว$า 1 อัตรามาคํานวณสําหรับการจ$ายดอกเบี้ยในแต$
ละงวด โดยตองกําหนดวันเริ่มตนคํานวณดอกเบี้ยแต$ละอัตราเป2นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน
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แนบทายขอกําหนดสิทธิ]11
“สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู”

หมายถึง สัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกู ลงวันที่ [•] ระหว$าง
ผูออกหุนกู กับ นายทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแต$งตั้ง
นายทะเบียนหุนกูรายใหม$เพื่อทําหนาที่แทน (ถามี)

“สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู”

หมายถึง สัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูลงวันที่ [•] ระหว$าง
ผูออกหุนกู กับ ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาแต$งตั้งผูแทน
ผูถือหุนกูรายใหม$เพื่อทําหนาที่แทน (ถามี)

“สัญญาหลักประกัน”

หมายถึง สัญญาสรางภาระผูกพันในทรัพยAสนิ ก$อภาระ
หลักประกันในทรัพยAสนิ ในลักษณะต$าง ๆ กัน ตามรายละเอียด
สัญญาหลักประกันและทรัพยAสนิ ที่เป2นประกันตามที่ระบุไวใน
เอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิ ซึ่งผูออกหุนกู
ทําไวกับผูแทนผูถือหุนกู12เมื่อวันที่
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาด
หลักทรัพยA

“สํานักงาน ก.ล.ต.”
“สิทธิในหุนกู”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุนกูอันรวมถึง (แต$ไม$จํากัดเฉพาะ) สิทธิ
ในการไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ย และสิทธิในการ
เขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู

“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล$งขอมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูและผูถือหุนกู เช$น ชื่อและที่อยู$ของ
ผูถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหม$
ไวตามหลักเกณฑAที่กําหนดในกฎหมายว$าดวยหลักทรัพยA
และตลาดหลักทรัพยA และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA
ที่เกี่ยวของ
หมายถึง บริษัท ศูนยAรับฝากหลักทรัพยA (ประเทศไทย) จํากัด
หรือบุคคลอื่นที่ดําเนินกิจการรับฝากทรัพยAไดตามกฎหมายซึ่งเขา
รับทําหนาที่แทน

“ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7”

“หุนกู”

หมายถึง [ชื่อของหุนกู]

________________________
11

ใชเฉพาะกรณีของหุนกูที่มีผูค้ําประกัน

12

ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีหลักประกัน ใหตัดขอความในขอนี้ทิ้ง
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“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณAใดเหตุการณAหนึ่งตามที่กาํ หนดไวในขอ 12.1

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"

หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด]

2.

ชนิดของหุนกู มูลคาที่ตราไว อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู

2.1

หุนกูเป2นหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ13 มีอัตราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปC นับจากวันออกหุนกูและ [มี/ไม$มี
หลักประกัน

2.2

ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนทัง้ หมด [•] หน$วย มีมูลค$าที่ตราไวหน$วยละ [•] บาท คิดเป2นมูลค$ารวมหุนกู [•]
บาท

3.

ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู14

3.1

นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกูทีจ่ ะตองออกใบหุนกูตามแบบที่กาํ หนดไว
ในเอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแก$ผูถือหุนกูทุกราย โดยในส$วนของหุนกูที่ฝากไวกับ
ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAและจะตองลงชื่อศูนยAรับฝากหลักทรัพยAเป2นผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูนั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูตามแบบทีน่ ายทะเบียนหุนกู
กําหนดใหแก$ศูนยAรับฝากหลักทรัพยA

3.2

นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญานายทะเบียนหุนกูที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไว
จนกว$าหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถ$ถอน

3.3

ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ไม$ไดฝากหุนกูไวกับศูนยAรับฝากหลักทรัพยA สิทธิในหุนกูจะตกไดแก$บุคคลที่
ปรากฏชื่อเป2นเจาของหุนกูจํานวนดังกล$าวอยู$ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทํา
การก$อนวันที่จะมีการใชสิทธิตามหุนกู หรือวันแรกของการปMดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือ
วันอื่นใดตามที่กาํ หนดไวเป2นกรณีเฉพาะตามขอกําหนดสิทธิ (แลวแต$กรณี) เวนแต$จะไดมีการโอน
หุนกูซึ่งสามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแลวในวันต$าง ๆ ที่เกี่ยวของขางตน
ซึ่งสิทธิในหุนกูจะตกไดแก$ผูรับโอนหุนกู
(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAเป2นผูถือหุนกูแทน สิทธิในหุนกูจะตกไดแก$บุคคลที่
นายทะเบียนหุนกูไดรับแจงเป2นหนังสือจากศูนยAรับฝากหลักทรัพยAว$าเป2นผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ดังกล$าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนยAรับฝากหลักทรัพยAอยู$ในวันทําการ
ก$อนวันที่จะมีการใชสิทธิตามหุนกู หรือวันแรกของการปMดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือวันอื่น
ใดตามที่กําหนดไวเป2นกรณีเฉพาะตามขอกําหนดสิทธิ (แลวแต$กรณี) เวนแต$จะมีการคัดคานโดย
ชอบตามกฎหมาย
เมื่อศูนยAรับฝากหลักทรัพยAแจงต$อผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่

3.4

(ก)

________________________
13

ระบุลักษณะพิเศษของหุนกู (ถามี) ดวย

14

สัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกูจะตองกําหนดหนาที่ของนายทะเบียนหุนกูตามขอ 3. นี้ไวใหชัดเจนดวย
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ตามสัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูใหแก$ผูทรงสิทธิในหุนกูที่ฝากไวกับศูนยAรับฝาก
หลักทรัพยAและลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกล$าวเป2นผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนที่
ไดรับแจงจากศูนยAรับฝากหลักทรัพยA ทั้งนี้ เมื่อไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกล$าวแลว
นายทะเบียนหุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนยAรับฝาก
หลักทรัพยAโดยหักจํานวนหุนกูทีไ่ ดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูออก ส$วนจํานวนรวมของหุนกู
ที่ปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูที่ออกใหแก$ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAนนั้ หากนายทะเบียนไม$ไดทํา
การแกไข (ไม$ว$าดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือว$ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุนกูที่ไดแยกไปออกใบหุนและ
ลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกล$าว
3.5

การปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหเป2นไปตามหลักเกณฑAดังต$อไปนี้
(ก)

เวนแต$จะระบุไวเป2นประการอื่นในขอกําหนดสิทธินี้ หรือเวนแต$ขอบังคับหรือระเบียบของหน$วยงานที่
เกี่ยวของจะกําหนดไวเป2นประการอื่น ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูปMดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูเป2นระยะเวลา [10/14]15 วันล$วงหนาก$อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยแต$ละงวด และ/หรือวัน
กําหนดจ$ายผลประโยชนAใด ๆ และ/หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแต$กรณี) เพื่อวัตถุประสงคAตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ หรือตามที่ผูออกหุนกูจะไดแจงแก$นายทะเบียนหุนกู และ/หรือผูถือหุนกู
แลวแต$กรณี เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับหรือใชสิทธิประโยชนAต$าง ๆ ขางตนในฐานะผูถือ
หุนกู ทั้งนี้ การปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มตั้งแต$วันปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ถาวันปMดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไม$ตรงกับวันทําการใหเลื่อนเป2นวันทําการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล$าวระยะเวลา
ปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเหลือนอยกว$า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะแจง หรือจะดําเนินการให
นายทะเบียนหุนกูแจงแก$สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยล$วงหนาไม$นอยกว$า 7 วันก$อนวันปMดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูวันแรก
อนึ่ง [เวนแต$กรณีที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามขอ 3.5 (ข) การปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนด
รายชื่อผูถือหุนกูที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม$มีการพักการโอนหุนกู] / [ระหว$างเวลาที่มีการปMดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกู นายทะเบียนจะไม$รับลงทะเบียนการโอนหุนกูใด ๆ]16

________________________
15

16

หลักเกณฑAการกําหนดวันปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีดังนี้
(1) กรณีตราสารหนี้ระยะยาวที่มีงวดการจ$ายดอกเบี้ยแต$ละงวดตั้งแต$ 3 เดือนขึ้นไป กําหนดใหปMดสมุดทะเบียนล$วงหนา 14 วันก$อนวัน
กําหนดชําระดอกเบี้ย
(2) กรณีตราสารหนี้ระยะยาวที่มีงวดการจ$ายดอกเบี้ยแต$ละงวดนอยกว$า 3 เดือน กําหนดใหปMดสมุดทะเบียนล$วงหนา 10 วันก$อนวันกําหนด
ชําระดอกเบี้ย
(3) กรณีตราสารหนี้ระยะสั้นทีก่ ําหนดใหมีวนั ปMดสมุดทะเบียน กําหนดใหปMดสมุดทะเบียนล$วงหนา 10 วันก$อน
วันกําหนดชําระดอกเบี้ย สําหรับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุนอยกว$า 10 วัน กําหนดใหมีวันปMดสมุดทะเบียน
ไม$เกินอายุของตราสารหนี้
ระหว$างเวลาปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูอาจกําหนดใหมีการพักการโอนหุนกูหรือไม$ก็ได จึงสามารถเลือกใชขอความใดขอความหนึ่งก็ได
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(ข)

[กรณีการปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนกูที่มีสิทธิรับเงินตนและดอกเบี้ยกรณี
ไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู
ตั้งแต$เวลาเริ่มทําการในวันก$อนวันไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด (ตามสิทธิของผูออกหุนกู (Call Date)
หรือตามสิทธิของผูถือหุนกู (Put Date) แลวแต$กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุนกูตั้งแต$เริ่มปMดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูไปจนถึงวันไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด]17

(ค)

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิ์ในการตกลงกันแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปMดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูโดยไม$ตองไดรับความยินยอมจากผูออกหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูแต$อย$างใด และการแกไข
เปลี่ยนแปลงดังกล$าวจะเป2นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน$วยงานอื่นใด
ที่เกี่ยวของประกาศกําหนด โดยนายทะเบียนหุนกูจะตองแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปMด
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหผูออกหุนกูทราบโดยเร็ว

4.

การโอนหุนกู

4.1

การโอนหุนกูที่มิไดฝากไวกับศูนยAรับฝากหลักทรัพยAใหเป2นไปตามหลักเกณฑAดังนี้
(ก)

แบบการโอนหุนกูระหว$างผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะสมบูรณAเมื่อผูโอนหุนกูซึ่งเป2น
ผูที่สมุดทะเบียนผูถือหุนกูระบุชอื่ เป2นเจาของหุนกูจํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอน
คนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต$อเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏชื่อดังกล$าว
(แลวแต$กรณี) ไดส$งมอบใบหุนกูใหแก$ผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนใหไวดวย
ผลของการโอนหุนกูระหว$างผูรับโอนกับผูออกหุนกู การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูได
ก็ต$อเมื่อผูรับโอนหุนกูอยู$ระหว$างลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนาย
ทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูที่ผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือชื่อ
เป2นผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว
ผลของการโอนหุนกูระหว$างผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็
ต$อเมื่อนายทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญ$ของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลา
ทําการของนายทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอ
ลงทะเบียนจะตองส$งมอบใบหุนกูที่ลงลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑAในขอ 4.1
พรอมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยนื ยันถึงความถูกตองและความสมบูรณAของการโอนและการรับโอนหุนกู
ตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแก$นายทะเบียนหุนกูดวย ซึ่งนายทะเบียนหุนกูจะลงทะเบียน
การโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน [•] วันทําการ18 หลังจากวันที่นายทะเบียนหุนกูได
รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะตองส$งมอบ

________________________
17

ตองพิจารณาใหสอดคลองกับขอสัญญาในส$วนที่ว$าดวยสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูดวย

18

กําหนดจํานวนวันตามธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของ
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4.2

ครบถวนเรียบรอยแลว
สําหรับการโอนหุนกูทีฝ่ ากไวกับศูนยAรับฝากหลักทรัพยAนั้นใหเป2นไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยAแห$ง
ประเทศไทย ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAและหน$วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ ศูนยAซื้อขายหลักทรัพยAที่เกี่ยวของ

4.3

[ระบุขอจํากัดในการโอนหุนกู]19

4.4

[ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการปMดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู]20

4.4

นายทะเบียนหุนกูจะไม$รบั ลงทะเบียนการโอนหุนกูใดๆ ที่เป2นการขัดกับขอกําหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติ
แห$งกฎหมายหรือคําสั่งศาลใด ๆ

5.

สถานะของหุนกู

5.1

หุนกูเป2นหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท$าเทียมกันทุกหน$วย และเป2นหุนกู[ดอยสิทธิ/ไม$ดอย
สิทธิ] โดยผูถือหุนกูจะ [มีสิทธิไดรับชําระหนี้ไม$ดอยกว$าสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนีส้ ามัญทั้งในป\จจุบนั และ
ในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต$บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้ก$อน]21[และผูออกหุนกูไม$มี
สิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู]22

5.2

ผูถือหุนกูมีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิ23 ที่จะไดรับชําระคืนเงินตน และ/หรือ
ดอกเบี้ย เป2นหุนสามัญ/บุริมสิทธิที่ออกโดยผูออกหุนกู]24

6.

ทรัพย7สินที่เป>นประกันหรือหลักประกันอยางอื่น25

6.1

โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพยAสินต$าง ๆ ตามทีร่ ะบุไวในเอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิถือ
เป2นประกัน (ในลักษณะต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกัน) สําหรับการชําระหนี้ทั้งเงินตน
และดอกเบี้ยของผูออกหุนกูตามหุนกู ทั้งนี้ การบังคับชําระหนี้จากทรัพยAสนิ ที่เป2นประกันจะเป2นไปตาม
หลักเกณฑAที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกันและขอกําหนดอื่น ๆ ของขอกําหนดสิทธิ]26

________________________
19

ถาไม$มีขอจํากัดในการโอนหุนกู ใหตัดขอความในส$วนนี้ทิ้ง

20

ขอกําหนดในส$วนนี้จะตองคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกีย่ วของ

21

ถาเป2นหุนกูดอยสิทธิ ใหเปลี่ยนขอความในส$วนนี้เป2นดังต$อไปนี้
“มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ดอยกว$าสิทธิในการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญเมื่อเกิดกรณีดังต$อไปนี้
(1) ผูออกหุนกูถูกพิทกั ษAทรัพยA หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย หรือ
(2) มีการชําระบัญชีเพือ่ การเลิกบริษัท หรือ
(3) [ระบุกรณีอื่นที่ผูออกหุนกูไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยAใหกําหนด]”
ถาเป2นหุนกูซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู ใหเปลี่ยนขอความในส$วนนี้เป2นดังต$อไปนี้

22

23

“และผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไขตามขอ [•]”
เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

24

ใชเฉพาะกรณีหุนกูแปลงสภาพ

25

ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีหลักประกันใหตัดขอความในขอนี้ทิ้ง

26

ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีทรัพยAสินเป2นหลักประกัน ใหตัดขอความในขอนี้ทิ้ง
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6.2

โดยผลของสัญญาค้ําประกัน ผูค้าํ ประกันไดผูกพันตนค้าํ ประกันการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยตามหุนกู [ทัง้
จํานวน/เป2นจํานวนไม$เกินวงเงิน [•] บาท]27ซึ่งผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากผูค้ําประกันตามเงื่อนไข
ของสัญญาค้ําประกันไม$ดอยกว$าสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนีส้ ามัญทั้งในป\จจุบันและในอนาคตของผูค้ํา
ประกัน เวนแต$บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนีก้ $อน]28

6.3

ผูออกหุนกูรับรองว$าจะดําเนินการจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกันใดๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาหลักประกัน
เอกสารหมายเลข [•] ใหกับผูแทนผูถือหุนกูภายใน 7 วันนับแต$วันที่ปMดการเสนอขาย

7.

คํารับรอง การรับประกัน และหนาที่ของผูออกหุนกู29

7.1

หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กําหนดในขอ 12) หรือเหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัด (หมายถึง
เหตุการณAที่จะกลายเป2นเหตุผิดนัด หากผูออกหุนกูไม$สามารถแกไขเหตุการณAที่เกิดขึ้นไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว) หรือผูออกหุนกูถูกฟ^องเป2นจําเลยในศาล หรือถูกกล$าวหาว$าจะตองเป2นฝ_ายรับผิดตาม
สัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบ
โดยไม$ชักชานับแต$วนั ทีผ่ ูออกหุนกูไดทราบถึงเหตุการณAดังกล$าว รวมทั้งแจงถึงการกระทําใด ๆ
ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณAดังกล$าวดวย
คํารับรองและการรับประกัน
ณ วันออกหุนกู และตลอดระยะเวลาทีย่ ังคงมีหนี้ที่ตองชําระภายใตขอกําหนดสิทธินี้ ผูออกหุนกูขอให
คํารับรอง และใหการรับประกันดังต$อไปนี้
(ก)

(ข)

ผูออกหุนกู
(1)

เป2นนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นอย$างถูกตองตามกฎหมาย

(2)

เป2นผูมีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไวในหนังสือชีช้ วน
ของหุนกู

(3)

ไดรั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วของใหประกอบกิ จ การที่ ต นดํ า เนิ น การทั้ ง
ภายในประเทศและในต$างประเทศ (หากมี)

ผูออกหุนกูมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทําการดังต$อไปนี้
(1)

ออกและเสนอขายหุนกู และก$อหนี้ภายใตหุนกู และ

(2)

เขาทําและลงนามในขอกําหนดสิทธิ สัญญาแต$งตั้งนายทะเบียนหุนกู สัญญาแต$งตั้งตัวแทน
ชําระเงิน สัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกู และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู และ

________________________
27

เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

28

ถาเป2นหุนกูที่ไม$มีผูค้ําประกัน ใหตัดขอความในขอนี้ทิ้ง

29

การกําหนดหนาที่ตามขอ 7.2 และ 7.3 คู$สัญญาจะตองพิจารณากําหนดขอบเขต รายละเอียดของหนาที่แต$ละประการใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบกิจการของผูออกหุนกูเป2นรายกรณี
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(3)

ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามขอ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผูออกหุนกูไดรับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จําเป2น และไดดําเนินการตาม
วัตถุประสงคA ขอบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนกู (หากจําเป2น) ของ
ผูออกหุนกู และภายใตหลักเกณฑAของหน$วยงานที่กํากับดูแลผูออกหุนกู (หากมี) ทุกประการสําหรับ
การดําเนินการดังกล$าวขางตนแลว
(ค)

(ง)

7.2

ภาระหนี้และหนาที่ตา$ ง ๆ ของผูออกหุนกูภายใตหุนกู ขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแต$งตัง้ นาย
ทะเบียนหุนกู สัญญาแต$งตั้งตัวแทนชําระเงิน และสัญญาแต$งตัง้ ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวของกับหุนกู (แลวแต$กรณี)
(1)

ถูกตองชอบดวยกฎหมาย มีความสมบูรณAและมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช
บังคับกับผูออกหุนกูได

(2)

ไม$ขัดแยงหรือเป2นการฝ_าฝ`นหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญา
ใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดใหไวหรือเขาทําไวกับบุคคลอืน่ ยกเวนกรณีการบังคับใชสิทธิตาม
หุนกู ขอกําหนดสิทธิ และสัญญาดังกล$าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจํากัดโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายว$าดวยลมละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่มีผลกระทบ
ต$อการบังคับใชสิทธิของเจาหนีท้ ั่วไป

ณ วันออกหุนกู ขอกําหนดสิทธิมีสาระสําคัญสอดคลองถูกตองและไม$ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑA มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน$วยงานที่มีหนาที่กาํ กับดูแลเกี่ยวกับ
หุนกูรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไม$ว$าเมื่อใดผูออกหุนกูจะตองส$งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผู
ออกหุนกู (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูว$า จากขอมูล
ที่ผูออกหุนกูไดรับทราบในขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองว$าไม$มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ้น และไม$มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการทีผ่ ูออกหุนกูเป2นจําเลยหรือผูถูกกล$าวหา (ยกเวนกรณี
ที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))
หนาที่กระทําการ
ตราบเท$าทีผ่ ูออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะกระทําการ ดังต$อไปนี้
(ก) ผูออกหุนกูจะประกอบธุรกิจของตนดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และจะใชความพยายาม
อย$างดีที่สุดที่จะประกอบธุรกิจอย$างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎหมายว$า
ดวยหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยAและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งต$าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
(ข) ผูออกหุนกูจะไม$ดําเนินการใดๆ และจะป^องกันไม$ใหมีการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคAหลักในการ
ประกอบกิจการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กําลังดําเนินการอยู$
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ณ วันออกหุนกู ทั้งนี้ เพื่อมิใหกรณีเป2นที่สงสัย ความในขอนี้ไม$ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะเพิ่มเติม
วัตถุประสงคAหรือขยายการประกอบกิจการใหครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน
ณ วันออกหุนกูดวย30
(ค) ผูออกหุนกูจะบํารุงรักษาทรัพยAสินหลักที่สาํ คัญซึ่งจําเป2นตองมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให
อยู$ในสภาพดีและสามารถใชงานได ตลอดจนจัดใหมีการซ$อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพยAสินดังกล$าวตามสมควร ตามที่ผูออกหุนกูเห็นว$าจะทําใหสามารถประกอบกิจการต$อไปไดอย$าง
เหมาะสม อย$างไรก็ดี ความในขอนี้ไม$ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะยกเลิกการใชงานหรือการบํารุงรักษา
ทรัพยAสิน หากผูออกหุนกูเห็นว$าการยกเลิกดังกล$าวจะเป2นประโยชนAแก$การประกอบกิจการและ
ไม$ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง
(ง) ผูออกหุนกูจะตอง (1) จัดใหไดมาและดํารงรักษาไวซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การ
ยินยอม และสิทธิประโยชนAใดๆ (ซึ่งต$อไปนี้รวมเรียกว$า “ใบอนุญาต”) ที่จาํ เป2นในการประกอบธุรกิจ
หลักของตน และ (2) ดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดําเนินการต$าง ๆ
เพื่อใหใบอนุญาตยังคงมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย
(จ) ผูออกหุนกูจะตอง หรือจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูอํานวยความสะดวกใหแก$ผูถือหุนกูและผูแทน
ผูถือหุนกูในการเขาตรวจสมุดทะเบียนผูถือหุนกูหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับการออกหุนกูตามที่ผูถือหุนกู
และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูรองขอ
(ฉ) ผูออกหุนกูจะตองจัดทํา และ/หรือจัดใหมีการทํา บัญชีและงบการเงินของผูออกหุนกู และเก็บรักษาไว
ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย$างเหมาะสมและถูกตองตามหลักการทางบัญชี [ที่เป2นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในประเทศไทย] / [ที่เป2นที่ยอมรับกันโดยสากลทั่วไป]31
(ช) ผูออกหุนกูจะตองส$งเอกสารหรือขอมูลดังต$อไปนี้ใหแก$ผูแทนผูถือหุนกู และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(สําหรับรายการที่กําหนดไวโดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณียA
อิเล็กทรอนิกสA (e-mail) ไปยังทีอ่ ยู$ที่ผูออกหุนกูไดรับแจงล$วงหนาภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี้
ทั้งนี้ หากผูออกหุนกูใชวิธีการจัดส$งโดยทางไปรษณียAอิเล็กทรอนิกสA (e-mail) แลวใหถือว$าผูแทนผูถือหุน
กูไดรับเอกสารดังกล$าวเมื่อมีเอกสารยืนยันการส$งจากไปรษณียอA ิเล็กทรอนิกสA (e-mail) ของผูออกหุนกู
และผูออกหุนกูจะจัดใหผูแทนผูถือหุนกูเตรียมเอกสารที่ไดรับจากผูออกหุนกูใหผูถือหุนกูสามารถ
ตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู
________________________
30

31

วัตถุประสงคAของการกําหนดหนาที่ขอนี้เพื่อใหผูถือหุนกูมั่นใจไดว$าผูออกหุนกูจะไม$เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป2นอย$างอื่นซึ่งผูถือหุนกูอาจไม$
ประสงคAจะใหกูหากผูออกหุนกูประกอบธุรกิจนั้นแต$แรก ดังนั้น ขอสัญญานี้จึงตัง้ อยู$บนพื้นฐานหลักสุจริตระหว$างคู$สัญญา อย$างไรก็ดีในการ
ออกหุนกูอาจตองพิจารณาความเหมาะสมของขอสัญญาและอาจแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผูออกหุนกูแต$ละราย เช$น
อาจกําหนดนิยามของกิจการหลักเพื่อใหครอบคลุมและยืดหยุ$นเพียงพอในกรณีที่ผูออกหุนกูมีบริษัทในเครือหรือเป2นหนึ่งในเครือธุรกิจอื่น ๆ
หรืออาจกําหนดกลไกเพิ่มเติมเพื่อรองรับหากจําเป2นตองมีการประกอบธุรกิจอืน่ นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ณ วันออกหุนกู เป2นตน
เลือกขอความในวงเล็บอย$างใดอย$างหนึ่งโดยขึ้นอยูก$ ับว$าผูออกหุนกูเป2นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต$างประเทศ
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(1)

คู$ฉบับขอกําหนดสิทธิ โดยส$งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุนกู เวนแต$ขอตกลงหรือ
ขอกําหนดสิทธิแกไขเพิ่มเติมใหส$งภายในวันที่ขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขเพิ่มเติมจะมีผลใช
บังคับ (พรอมทั้งส$งฉบับแกไขเพิ่มเติมใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

(2)

สําเนางบการเงินประจําปCล$าสุดที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$งให
ทันทีที่จะทําไดแต$ไม$เกิน [•] วันนับแต$ [•] และในกรณีที่งบการเงินประจําปCดังกล$าวมีการ
แกไขเพิ่มเติมใหนําส$งงบการเงินประจําปCที่มีการแกไขเพิ่มเติมและรับรองโดยทีป่ ระชุมผูถือหุน
แลวภายในเวลา [•] วันนับแต$ทปี่ ระชุมผูถือหุนรับรองดวย (พรอมทั้งส$งให
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

(3)

สําเนางบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สอบบั
ู
ญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$งใหทันที
ที่จะทําไดแต$ไม$เกิน [•] วันนับแต$วันสุดทายของแต$ละไตรมาส

(4)

สําเนางบการเงินประจํางวดหกเดือนที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส$ง
ใหทันทีที่จะทําไดแต$ไม$เกิน [•] วันนับแต$วันสุดทายของแต$ละงวดหกเดือน (พรอมทั้งส$งให
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

(5)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําปCที่ส$งใหสํานักงาน ก.ล.ต. โดยส$งใหภายในวันเดียวกันกับที่สง$
ใหสํานักงาน ก.ล.ต.

(6)

[หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใชอางอิง ซึ่งมีผลต$อการคํานวณราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของหุนกูใหสะทอนภาระป\จจุบันที่ใกลเคียงความเป2นจริงมากที่สุด โดยส$งให
ภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง [ตลอดจนแจงอัตราดอกเบี้ยงวดใหม$แต$ละงวด โดยส$งให
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดอัตราดอกเบี้ย]
(พรอมส$งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)]32

(7)

สําเนา เอกสาร รายงาน หรือขอมูลใด ๆ ที่ผูออกหุนกูส$งใหผูถือหุนของตน สํานักงาน ก.ล.ต.
หรือต$อสาธารณชนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูอย$างมีนัยสําคัญโดยส$งให
ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส$งเอกสาร รายงาน หรือขอมูลนั้นใหหน$วยงานหรือบุคคลดังกล$าว

(8)

หนังสือแจงยกเลิกหุนกูในกรณีที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืนจากผูถือหุนกู โดยส$งภายใน [•] วัน
นับแต$วนั ที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืนจากผูถือหุนกู (ถามี) (พรอมทั้งส$งใหสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย)

(9)

หนังสือรับรองว$าไดมีการทําประกันภัยตามขอกําหนดสิทธิแลว โดยระบุรายละเอียดอย$างนอย
เกี่ยวกับประเภทประกันภัยและความคุมครอง โดยส$งภายในวันที่ [•] ของแต$ละปC และ
ภายใน [•] วันภายหลังจากไดรับการรองขอตามสมควรจากผูแทนผูถือหุนกู

(10)

[รายงานผลการคํานวณ [อัตราส$วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไวในขอ 7.3 (ก) โดยจะส$งให
ผูแทนผูถือหุนกูภายใน [•] วันนับแต$วนั สุดทายของแต$ละไตรมาส ยกเวนไตรมาสสุดทายของ

________________________
32

ใชเฉพาะกรณีการออกหุนกูประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท$านั้น
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ปCบัญชี ใหจัดใหมีภายใน [•] นับแต$วันสิน้ สุดรอบปCบัญชีของผูออกหุนกู โดยรายงานดังกล$าว
จะตองแสดงรายละเอียดและวิธกี ารคํานวณ พรอมทั้งแหล$งที่มาของตัวเลขและเอกสารอางอิง
ประกอบรายงาน]33
(11)

[รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน$าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทําขึน้ โดยบริษัท
จัดอันดับความน$าเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.]

ทั้งนี้ รายการตามขอ (2) – (4) หากผูออกหุนกูมีการจัดทํางบการเงินรวม ก็ใหนําส$งสําเนางบการเงิน
รวมดวย
อนึ่ง ในกรณีที่ผูออกหุนกูเป2นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยAและไดรายงานขอมูลใดตามวรรค
แรกต$อตลาดหลักทรัพยAแห$งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร$ขอมูลต$อสาธารณชนเป2นการทั่วไปแลว ใหถือ
ว$าผูออกหุนกูไดส$งเอกสารหรือขอมูลนั้นใหผูแทนผูถือหุนกู และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (สําหรับ
รายการที่กําหนดไวโดยเฉพาะ) แลว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพยAแห$งประเทศไทยไดเผยแพร$ขอมูลดังกล$าว
ต$อสาธารณชน
ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ทีผ่ ูออกหุนกูจัดส$งใหมีขอมูลไม$ครบถวนหรือ
มีขอความคลุมเครือหรือไม$ชัดเจน หรือมีขอมูลอื่นใดที่ผูแทนถือหุนกูเห็นว$ามีความจําเป2นใหผูออกหุนกู
จัดส$งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต$อสิทธิประโยชนAของผูถือหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูอาจแจง
ใหผูออกหุนกูทราบเป2นหนังสือพรอมทั้งแจงเหตุผลในการขอขอมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผูออก
หุนกูจะตองส$งขอมูลหรือชี้แจงตามที่ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ
(ซ) ผูออกหุนกูจะไม$ดําเนินการใดๆ เพื่อเขาควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือปรับโครงสรางองคAกร หรือ
จําหน$ายจ$ายโอนหุนหรือทรัพยAสินทั้งหมดหรือส$วนใหญ$ของตนเพื่อวัตถุประสงคAในการควบรวมกิจการ
ยกเวน กรณีเป2นไปตามเงื่อนไขดังต$อไปนี้ทุกประการ (1) ไม$มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดํารงอยู$ และ
(2) ผูออกหุนกูยังคงมีสถานะเป2นนิตบิ ุคคลเดิมซึ่งคงดํารงอยู$ต$อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดใหแก$
นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการนั้นโดยนิตบิ ุคคลอื่นนัน้ รับโอนไปทัง้ สิทธิและหนาที่ของผูออก
หุนกูภายใตหุนกู และ (3) การดําเนินการดังกล$าวจะไม$ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง
(ฌ) ผูออกหุนกูจะชําระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดทีต่ นถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก
ทรัพยAสินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จ$าย และภาษีมูลค$าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย$างถูกตองและครบถวน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหตองชําระ
เวนแต$ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกรองดังกล$าวกําลังอยู$ในระหว$างการโตแยงโดยสุจริต
(ญ) ผูออกหุนกูจะตองจัดใหมีและดํารงไวซึ่งการประกันภัยสําหรับ และที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจการและ
ทรัพยAสินของตนไวกับผูรับประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป^องกันความเสี่ยงทั้งหลายอย$างเพียงพอ
________________________
33

ใหกําหนดใหสอดคลองกับประเภทของอัตราส$วนทางการเงินและป\จจัยที่ใชในการคํานวณตามทีก่ ําหนดไวในขอ 7.3 (ก) และใหตัดความในขอ
นี้ทิ้งหากไม$มีขอสัญญากําหนดอัตราส$วนทางการเงิน
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ซึ่งผูประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูออกหุนกูพึงเอาประกันภัยไวตามปกติทั่วไป
(ฎ) ผูออกหุนกูจะส$งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม$วา$ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับ
มอบอํานาจ) ใหผูแทนผูถือหุนกูภายใน [•] นับแต$ไดรับการรองขอจากผูแทนผูถือหุนกูเพื่อรับรองว$า
(1) ผูออกหุนกูไดมีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองในรอบปCบัญชีทผี่ $านมาและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดสิทธิแลว และ
(2) ผูออกหุนกูไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนภายใตขอกําหนดสิทธิอย$างถูกตองครบถวน และนับจากวัน
ออกหุนกูหรือวันออกหนังสือรับรองตามขอ 7.2 (ฎ) ฉบับก$อนหนานี้ ไม$ไดเกิดเหตุผิดนัด หรือ
เหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุผดิ นัดหรือการที่ผูออกหุนกูมิไดปฏิบัติใหเป2นไปตามขอกําหนดสิทธิ
และไม$มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการทีผ่ ูออกหุนกูเป2นจําเลยหรือผูถูกกล$าวหาซึ่งอาจก$อใหเกิด
ผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี) หรือ
ในกรณีที่ปรากฏว$ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัด หรือหากผูออกหุนกูมิได
ปฏิบัติใหเป2นไปตามขอกําหนดสิทธิประการใด ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังกล$าว พรอมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองดวย
(ฏ) ผูออกหุนกูจะส$งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม$วา$ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับ
มอบอํานาจ) ใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูและสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยโดยไม$ชักชาในกรณี ดังต$อไปนี้
(1) ผูออกหุนกูประสบความเสียหายที่อาจเป2นเหตุใหผูออกหุนกูไม$สามารถชําระหนีไ้ ดถูกตอง
ครบถวนหรือไม$สามารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดสิทธิได
(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพยAสินที่เป2นสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูซึ่ง
ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง หรือกรณีที่ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส$วนที่เป2นสาระสําคัญ
(3) กรณีที่ผูออกหุนกูเปลี่ยนแปลงบริคณหAสนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผูออกหุนกู
(4) ผูออกหุนกูหยุดพักชําระหนี้เป2นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจาหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ
หลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงคAในการปรับโครงสรางหนี้อันมีลักษณะเป2นการผ$อนผัน
การปฏิบัติการชําระหนี้ของผูออกหุนกู
(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณAที่จะ
กลายเป2นเหตุผิดนัด หากผูออกหุนกูไม$สามารถแกไขเหตุการณAที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด) ทั้งนี้ผูออกหุนกูจะตองแจงถึงการกระทําใดๆ ทีผ่ ูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะ
ดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณAดังกล$าวมาพรอมกันดวย
(6) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีเป2นจําเลยในศาลหรือถูกกล$าวหาใหเป2นฝ_ายรับผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย$างรายแรงต$อความสามารถ
ในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ
(ฐ) ผูออกหุนกูจะไม$นําเงินไปใชเพื่อการใดอันแตกต$างจากวัตถุประสงคAการใชเงินที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
(ฑ) ผูออกหุนกูจะจัดส$ง หรือจัดใหนายทะเบียนส$ง รายชื่อที่อยู$ และจํานวนหุนกูที่ถือ ของผูถือหุนกูตาม
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ขอมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู$ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนใหแก$ผูแทนผูถือ
หุนกูภายในวันทําการถัดจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนกูนี้
จะตองเป2นขอมูลทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการที่ผูแทนผูถือหุนกู
รองขอ เวนแต$ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ หรือตกลงยอมรับขอมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึง่ นานกว$านัน้
(ฒ) หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะจัดหาบุคคลเพื่อ
แต$งตั้งใหเป2นผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม$ (แลวแต$กรณี) โดยเร็วที่สุดเท$าที่จะ
สามารถกระทําไดแต$ทงั้ นี้ ตองไม$เกิน [•] วัน นับแต$ [•] และจะดําเนินการใหผูแทนผูถือหุนกู หรือ
นายทะเบียนหุนกูเดิม (แลวแต$กรณี) แจงต$อผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล$าว พรอมทั้งชื่อ
และที่อยู$ของผูแทนผูถือหุนกู หรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม$ (แลวแต$กรณี) ดวย
(ณ) ผูออกหุนกูจะจัดใหหุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภายใน [•] วัน นับจากวันออกหุนกู และจะรักษาสถานะใหหุนกูเป2นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุนกู
(ด) [ผูออกหุนกูจะแจงอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับแต$ละงวดดอกเบี้ยต$อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันที
หลังจากที่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยได แต$ไม$เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดอัตราดอกเบี้ย]34
(ต) [ผูออกหุนกูไดดําเนินการใหมีการจัดอันดับความน$าเชื่อถือของผูออกหุนกู จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน$าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ [•] ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัด
อันดับความน$าเชื่อถือของผูออกหุนกูจากสถาบันจัดอันดับความน$าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบตลอดอายุของหุนกู ซึ่งอันดับความน$าเชื่อถือนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเป2นขอแนะนําใหผูลงทุนทํา
การซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน$าเชื่อถือ]
(ถ) ผูออกหุนกูไดจัดใหที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซึ่งมีความน$าเชื่อถือส$งมอบหนังสือแสดงความเห็นทาง
กฎหมายใหแก$ผูออกหุนกูและผูจัดจําหน$ายหลักทรัพยAซึ่งไดรับแต$งตั้งโดยผูออกหุนกู (หากมี)
ว$าคํารับรองและการรับประกันของผูออกหุนกูตามขอ 7.1 (ก) (1) ขอ 7.1 (ข) ขอ 7.1 (ค) (1) และขอ
7.1 (ง) ถูกตอง
7.3

หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะจัดหาบุคคลเพื่อแต$งตั้งให
เป2นผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม$ (แลวแต$กรณี) โดยเร็วที่สุดเท$าที่จะสามารถกระทําได
แต$ทั้งนี้ ตองไม$เกิน [•] วัน นับแต$ [•]หนาทีง่ ดเวนกระทําการ
ตราบเท$าทีผ่ ูออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะงดเวนกระทําการ ดังต$อไปนี้

________________________
34

ใชเฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่มกี ารจ$ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว
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(ก) [ระบุขอจํากัดการก$อหนี้]35
(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต$างๆ ทีผ่ ูออกหุนกูไดใหไวหรือทําขึ้นก$อนวันออกหุนกู
ผูออกหุนกูจะไม$จํานอง จํานํา ก$อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพยAสินและ/หรือรายได
ของตน ทั้งในป\จจุบนั และอนาคตตลอดเวลาที่ยงั คงมีหนี้ตามหุนกูคางชําระอยู$ เวนแต$การจํานอง จํานํา
ก$อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล$าวจะเกิดขึ้นเนือ่ งจากเหตุอย$างใดอย$างหนึ่งดังต$อไปนี36้
(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพยAสินของผูออกหุนกูที่เกิดขึ้นดวยอํานาจแห$งกฎหมาย เช$น
สิทธิยึดหน$วง สิทธิในทางจําเป2น เป2นตน
(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใดๆ ซึ่งก$อขึ้นบนทรัพยAสินใดทีผ่ ูออกหุนกูจําเป2นตองจัดหามา เพือ่ ใช
ในการดําเนินกิจการหลักของตนอันเป2นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช$น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงใหมี
การยึดหน$วงกรรมสิทธิ์จนกว$าจะชําระราคาเสร็จสิน้ (Retention of title) เป2นตน
(3) การก$อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดขึ้นประกอบการขอหรือการไดรับ
สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คลายคลึงกันที่ผูออกหุนกูเขาทํากับ
หรือออกโดยหน$วยงานของรัฐ
(4) การก$อภาระหลักประกันที่ก$อขึ้นหรืออนุญาตใหก$อขึ้นดวยความยินยอมล$วงหนาจากทีป่ ระชุม
ผูถือหุนกู หรือผูออกหุนกูจะไดมีการจัดใหผูถือหุนกูมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลําดับ
เท$าเทียมกัน และมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส$วนเสมอกัน กับบุคคลผูรับ
หลักประกันรายอื่น
(5) การก$อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป2นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป2นประกันหนี้
ทุกประเภทของผูออกหุนกูซึ่งมีมูลค$าวงเงินที่เป2นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม$เกินกว$า [ ]
บาท ณ เวลาใด ๆ แต$ทั้งนี้ภาระหนี้ตามขอนี้ไม$รวมถึงหนี้เงินกูยืม
(ค) ผูออกหุนกูจะไม$ประกาศจ$ายเงินป\นผลในกรณีทผี่ ูออกหุนกูไม$ชาํ ระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยหุนกู หรือ
มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณAที่อาจกลายเป2นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
________________________
35

ขอกําหนดสิทธิดานการเงิน (Financial Covenants) จะตองมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
(1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถามี) จะมีนยิ ามและสูตรการคํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใชในการคํานวณกําหนดไวโดยชัดแจงและ
สามารถเขาใจไดตรงกัน
(2) งบการเงินที่ใชอางอิงจะตองเป2นงบที่ผ$านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(3) มีการกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจงขอมูลใหแก$ผูถือหุนกูและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการฝ_าฝ`นขอกําหนดจะอย$างชัดเจนและ
บังคับได

36

ในกรณีที่เป2นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดอยสิทธิ (subordinated debt) ขอสัญญานี้จะไม$สามารถนํามาใชไดเนื่องจากขัดกับสภาพ
ของหนี้ดอยสิทธิ และตองตัดขอสัญญานี้ออก
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7.4

7.5

ในกรณีดังต$อไปนี้ผูออกหุนกูจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ37
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค$าที่ตราไวของหุนของผูออกหุนกูอันเป2นผลมาจากการรวมหุนหรือแบ$งแยกหุน
(ข) เมื่อผูออกหุนกูเสนอขายหุนที่ออกใหม$ใด ๆ ในราคาที่ต่ํากว$าราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาด
ในขณะเสนอขายหุนนั้นหรือราคาตลาดในช$วงก$อนการเสนอขายหุนนั้น และเป2นวิธีการคํานวณราคาที่ระบุ
ไวในขอกําหนดสิทธิ
(ค) เมื่อผูออกหุนกูเสนอขายหลักทรัพยAที่ออกใหม$ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพ
ใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม$เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หรือหุนกูแปลงสภาพนัน้ ต่ํากว$าราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนัน้ หรือราคาตลาดในช$วงก$อนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้น และเป2นวิธีการคํานวณราคาที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
(ง) เมื่อผูออกหุนกูจ$ายเงินป\นผลทั้งหมดหรือบางส$วนเป2นหุนที่ออกใหม$ใหแก$ผูถือหุน
(จ) เมื่อผูออกหุนกูจ$ายเงินป\นผลเป2นเงินซึ่งเกินกว$าอัตราที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําใหผลประโยชนAตอบแทนใด ๆ ทีผ่ ูถือหุนกูจะไดรับเมื่อมี
การใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกว$าเดิม
ในกรณีที่ผูออกหุนกูไม$สามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ ผูออกหุนกูตองชําระค$าเสียหาย
ใหแก$ผูถือหุนกูเป2นจํานวนไม$ต่ํากว$าส$วนต$างของราคาตลาดของหุนของผูออกหุนกูซึ่งเป2นประเภทเดียวกับ
หุนที่ออกใหม$เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพในวันที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ กับราคาทีค่ ํานวณไดจากอัตรา
การแปลงสภาพ38

7.6

ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับหนาที่ของผูออกหุนกูอื่น ๆ ทั้งในส$วนทีจ่ ะตองกระทําการและงดเวนกระทําการ]39

8

ดอกเบี้ย

8.1

[ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย40 วันที่คํานวณดอกเบี้ย การคํานวณดอกเบี้ย และวันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ย]41

________________________
37

38

39

40

ถาไม$ใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดความในส$วนนี้ทิ้ง (เป2นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยAวา$ ดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม$)
ถาไม$ใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดความในส$วนนี้ทิ้ง (เป2นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยAวา$ ดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม$)
หนาที่ของผูออกหุนกูตามขอ 7 นี้เป2นส$วนที่ผูออกหุนกูและผูที่เกีย่ วของจะตองทําความตกลงกันโดยคํานึงถึงสถานะของผูออกหุนกู ความ
คาดหวังของผูลงทุน ลักษณะพิเศษของหุนกู (ถามี) ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกีย่ วของนอกจากนี้ ในกรณี
ที่จําเป2น ผูที่เกี่ยวของอาจพิจารณากําหนดใหหนาที่กระทําการหรืองดเวนกระทําการมีผลใชบังคับไปถึงนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับผูออก
หุนกูดวยก็ได
กรณีที่เป2นการกําหนดอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัว ใหใชอัตราอางอิงตามเกณฑAดังต$อไปนี้
(1) กรณีอัตราดอกเบี้ยอางอิงเป2นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยA และอัตราดอกเบี้ยอางอิงอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกัน เช$น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR, MOR, MRR ใหใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงดังกล$าว ณ วันที่กําหนด
นั้น
(continued…)
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8.2

ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไม$ชาํ ระเงินตนตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสําหรับเงินตนคางชําระ
นับจากวันถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหนีค้ รบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทัง้ นี้ ไม$
ว$าผูแทนผูถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 10.2 แลวหรือไม$ก็ตาม42

8.3

[ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชําระดอกเบี้ย (หากมี)]

9.

วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู

9.1

การชําระเงินตน
(ก)

(ข)

กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแก$ผูถือหุนกูโดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของ
ผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเป2นหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล$วงหนา
แลวไม$นอยกว$า [•] วันทําการก$อนวันถึงกําหนดชําระเงิน]43 ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไม$จําตองชําระเงิน
จนกว$าผูถือหุนกูจะไดนําใบหุนกูมาเวนคืน ณ สํานักงานใหญ$ของผูออกหุนกูแลว
ซึ่งผูถือหุนกูจะนําใบหุนกูมาเวนคืนก$อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือ
ใหไวเป2นหลักฐาน44ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไม$จําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงินตน45
กรณีของหุนกูที่ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAเป2นผูถือหุนกูแทน ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกู ใหแก$
บุคคลที่ศูนยAรบั ฝากหลักทรัพยAมีหนังสือแจงมายังผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกูว$าเป2น
ผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนต$างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนยAรับฝาก
หลักทรัพยAโดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมี
การแจงเป2นหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล$วงหนาแลวไม$นอยกว$า [•] วันทําการก$อนวันถึงกําหนด
ชําระเงิน]46 47 แต$ผูออกหุนกูไม$จําตองชําระเงินจนกว$าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุน

________________________
(…continued)

41

42

(2) กรณีอัตราดอกเบี้ยอางอิงมีการเปลี่ยนค$าเป2นรายวัน เช$น THBFX, BIBOR ใหใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงดังกล$าวทีก่ ําหนด ณ เวลา 11.00
น. ของวันทําการที่กาํ หนดดอกเบีย้
อัตราดอกเบี้ยจะเป2นไปตามที่กาํ หนดไวเมื่อทําการเสนอขายหุนกู ส$วนเรื่องการคํานวณดอกเบี้ยและวันกําหนดชําระดอกเบี้ยนั้น จะตอง
กําหนดโดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวของและตามหลักเกณฑAที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกําหนด
ชําระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนเป2นวันทําการถัดไป โดยจะคํานวณดอกเบี้ยถึงวันที่กําหนดไวเดิมเท$านั้น แต$หากเป2นกรณี
วันไถ$ถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเป2นวันทําการถัดไปโดยคํานวณดอกเบี้ยรวมจํานวนวันที่เลื่อนออกไปดวยโดยใชเกณฑA 1
ปCมี 365 วัน
หากตองการกําหนดใหมีการคิดดอกเบีย้ บนดอกเบี้ย จะตองกําหนดขอความเพิ่มเติมตามที่ตกลงกันโดยถูกตองตามกฎหมาย

43

เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

44

ระบุเงื่อนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เกี่ยวของ

45

ระบุเงื่อนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวของ

46

เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

47

ระบุเงื่อนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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กูจากศูนยAรับฝากหลักทรัพยAแลว ซึ่งศูนยAรับฝากหลักทรัพยAจะนําส$งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบ
หุนกูก$อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเป2นหลักฐาน48
9.2

การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถามี)
(ก)

กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระเงินหุนกูใหแก$ผูถือหุนกูโดย [เช็คขีดคร$อมเฉพาะในนามของผูถือหุน
กู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเป2นหนังสือใหผูออกหุนกูทราบ
ล$วงหนาแลวไม$นอยกว$า [•] วันทําการก$อนวันถึงกําหนดชําระเงิน]49 แต$สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายผู
ออกหุนกูไม$จําตองชําระเงินจนกว$าจะไดมีการนําใบหุนกูมาเวนคืน ณ สํานักงานใหญ$ของผูออกหุนกู
แลว ซึ่งผูถือหุนกูจะนําใบหุนกูมาเวนคืนก$อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือ
ใหไวเป2นหลักฐานโดยผูถือหุนกูไม$จําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนเพือ่ รับชําระเงินตามขอ 9.2 นี้

(ข)

9.3

9.4

กรณีของหุนกูที่ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAเป2นผูถือหุนกูแทน ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2
ใหแก$บุคคลที่ศูนยAรับฝากหลักทรัพยAมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูว$าเป2น
ผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนต$าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนยAรับฝาก
หลักทรัพยAโดย [เช็คขีดคร$อมของผูออกหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร]50 แต$ผูออกหุนกู
ไม$จําตองชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายจนกว$าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับที่ใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนยAรับ
ฝากหลักทรัพยAแลวซึ่งศูนยAรับฝากหลักทรัพยAจะนําส$งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทน
ใบหุนกูก$อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเป2นหลักฐาน
ในการชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ ผูออกหุนกูจะชําระใหผูถือหุนกูภายในเวลา [•] ของวันครบกําหนดชําระ
เงินตามหุนกู หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไม$ว$าจะเป2นเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด)
ใหแก$ผูถือหุนกูไม$ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเป2นวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไม$จําตอง
จ$ายเงินเพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแต$ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนํา
จํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต$ไม$รวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณ
ดอกเบี้ยดวย51
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผูออกหุนกูไดชําระเงินตามหุนกูแลว การจัดสรรเงินที่ไดรับชําระหนี้มานั้นใหเป2นไป
ตามลําดับดังต$อไปนี้
(ก)

ลําดับที่หนึ่ง ชําระค$าใชจ$ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูแทนผูถือหุนกูทดรองจ$ายไปเพื่อดําเนินการเพื่อ
ประโยชนAของผูถือหุนกู ซึ่งรวมถึงแต$ไม$จํากัดเฉพาะ ค$าใชจ$ายเพื่อการบังคับชําระหนี้ภายใตหุนกู

________________________
48

ระบุเงื่อนไขสําหรับกรณีชําระคืนเงินตนบางส$วนดวย โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เกี่ยวของ

49

เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

50

เลือกเฉพาะขอความที่เกีย่ วของ

51

ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในกรณีที่วันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนเป2นวันทํา
การถัดไป โดยจะคํานวณดอกเบี้ยถึงวันที่กําหนดไวเดิมเท$านั้น แต$หากเป2นกรณีวันไถ$ถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเป2นวันทํา
การถัดไปโดยคํานวณดอกเบี้ยรวมจํานวนวันที่เลื่อนออกไปดวยโดยใชเกณฑA 1 ปCมี 365 วัน
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(ข)

ลําดับที่สอง ชําระดอกเบี้ยหุนกูที่คงคางและยังไม$ไดชําระภายใตหุนกู ตามที่คํานวณจนถึงวันทีม่ ีการ
ชําระ

(ค)

ลําดับที่สาม ชําระเงินตนคงคางภายใตหุนกู และ

(ง)

ลําดับที่สี่ จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหชําระคืนแก$ผูออกหุนกูโดยไม$ชักชา

10.

การไถถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู

10.1

ผูออกหุนกูจะทําการไถ$ถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูโดยการชําระ[เงินตนตามมูลค$าหุนกู]52

10.2

ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหล$งอื่น ๆ ไดไม$ว$าในเวลาใด ๆ แต$หากผูออกหุนกู
ทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูเป2นการทัว่ ไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูต$อผูถือหุนกูทุกราย
และจะตองทําการซื้อคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซึ่งประสงคAจะขายคืนหุนกูทุกรายอย$างเท$าเทียมกัน
ตามสัดส$วนที่เสนอขาย

10.3

เมื่อผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกล$าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกัน
ตามกฎหมาย และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกล$าวออกเสนอขายต$อไปอีกมิได ซึ่งผูออกหุนกูจะตองแจงให
นายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกล$าว รวมทั้งแจงเรื่องการซื้อคืนหุนกูใหผูแทนผูถือหุนกู
ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุนกู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยA
และตลาดหลักทรัพยAทราบโดยไม$ชักชา ทัง้ นี้ จะตองเป2นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไขดังต$อไปนี้ [ระบุกรณี
ที่ตกลงกันไว]53

10.4
10.5

ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไข
ดังต$อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว]54

11.

วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ55
[ระบุหลักเกณฑA เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสภาพแห$งสิทธิตามหุนกู]

12.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

________________________
52

หากราคาไถ$ถอนหุนกูมิใช$เงินตนตามมูลค$าหุนกู หรือจะมีการทยอยชําระเงินตน ใหแกไขตามทีก่ ําหนดไวเมื่อทําการเสนอขายหุนกู

53

ใชเฉพาะกรณีที่ผูออกหุนกูมีสิทธิไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู โดย
(1) ในกรณีที่ผูออกหุนกูมีสิทธิขอไถ$ถอนหุนกูก$อนครบกําหนด ใหระบุขอความเพิ่มเติมดังนี้ “ทั้งนี้ ผู1ออกหุ1นกูจ1 ะแจ1งความจํานงในการใช1
สิทธิขอไถAถอนหุ1นกู1กอA นกําหนดให1ผู1ถือหุ1นกู1ทุกรายทราบลAวงหน1าไมAน1อยกวAา 30 วันกAอนวันไถAถอนหุ1นกู1กอA นกําหนดนัน้ (Call
Date)”
(2) ในกรณีที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถ$ถอนหุนกูก$อนกําหนด ใหระบุขอความเพิ่มเติมดังนี้ “ทั้งนี้ ผู1ถือหุ1นกูจ1 ะแจ1งความ
จํานงในการขอให1ผู1ออกหุ1นกู1ทําการไถAถอนหุ1นกู1กอA นกําหนดให1ผู1ออกหุ1นกู1ทราบลAวงหน1าไมAน1อยกวAา 30 วันกAอนวันไถAถอนหุ1นกู1 (Put
Date)”
ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูไถ$ถอนหุนกูก$อนวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู

54
55

ถามิใช$หุนกูแปลงสภาพใหตัดขอความในขอนี้ทิ้ง
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12.1

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต$อไปนี้ถือเป2นเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ56
(ก)

ผูออกหุนกูผิดนัดไม$ชาํ ระเงินไม$ว$าเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระ
ตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ อย$างไรก็ดี กรณีดังกล$าวย$อมไม$ถอื เป2นเหตุผิดนัดหากการไม$ชําระ
เงินตนหรือดอกเบี้ย ดังกล$าวมีสาเหตุมาจากความล$าชา และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบ
การโอนเงินซึ่งอยู$นอกเหนือการควบคุมของผูออกหุนกู และผูออกหุนกูพิสูจนAใหเป2นที่พอใจแก$
ผูแทนผูถือหุนกูไดว$าตนไดนําดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่นใดเขาบัญชีเพื่อชําระใหแก$
ผูถือหุนกูแลวตั้งแต$วันครบกําหนดชําระแต$ผูถือหุนกูมิไดรับชําระโดยเหตุอันจะโทษผูออกหุนกูมิได
และผูออกหุนกูไดดําเนินการใหผูถือหุนกูไดรับชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่นใด
ครบถวนภายใน 3 วันทําการหลังจากวันครบกําหนดชําระ แลวแต$กรณี

(ข)

[ผูออกหุนกูฝ_าฝ`นหนาที่ในการดํารงสัดส$วนทางการเงินหรือหนาที่ไม$ก$อหนี้ตามสัดส$วนที่ไดระบุไว
ตามขอ 7.3 (ก)]

(ค)

ผูออกหุนกูไม$ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม$ชําระเงิน และเหตุผิด
เงื่อนไขเช$นนัน้ ยังคงมีอยู$เป2นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ ดมีการส$งหนังสือแจงเหตุผิดเงื่อนไข
พรอมทั้งแจงใหผูออกหุนกูแกไขการไม$ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล$าวไปยังสํานักงาน
ใหญ$ของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ [•]
ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถ$ถอนทั้งหมด

(ง)

ผูออกหุนกูผิดนัดชําระหนี้ไม$วา$ ในมูลหนี้ใด ๆ เป2นจํานวนเงินรวมกันเกินกว$า [•] บาท หรือเงินสกุล
อื่นที่มีจํานวนเทียบเท$า จากการที่ (1) ผูออกหุนกูไม$ชําระหนีด้ ังกล$าวภายในกําหนดชําระหนีเ้ ดิม
หรือภายในระยะเวลาที่เจาหนี้ขยายให หรือ (2) หนี้ดังกล$าวถูกเจาหนี้เรียกใหชําระคืนก$อนกําหนด
ตามสิทธิของเจาหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวของ

(จ)

ผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงิน (ไม$ว$าจะ
เป2นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกันแลวเป2น
จํานวนเกินกว$า [•] บาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจํานวนเทียบเท$า เวนแต$ผูออกหุนกูสามารถพิสูจนAให
เป2นที่พอใจแก$ผูแทนผูถือหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดว$าตนจะสามารถชําระหนีท้ ั้งจํานวนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไวในคําพิพากษาหรือคําชี้ขาดนัน้ โดยไม$ก$อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย$าง
รายแรง

(ฉ)

ผูออกหุนกูตกเป2นผูมีหนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟ`|นฟู
กิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่งหรือ
มติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือผูออกหุนกูตกเป2นผูมีหนี้สนิ ลนพนตัว
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือมีการยึด/อายัดทรัพยAสนิ ของผูออกหุนกูตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบ

________________________
56

ระบุเหตุการณAอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
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ดวยกฎหมาย และสถานะการเป2นผูมีหนีส้ ินลนพนตัว หรือการดําเนินการดังกล$าวไม$ไดรับการปลด
เปลื้องภายใน [•] วันนับแต$วนั ที่ ผูออกหุนกูตกอยู$ในสถานะดังกล$าว หรือนับแต$วนั ที่มีการยื่นคําฟ^อง
หรือคํารองต$อศาลเพื่อดําเนินการเช$นนัน้ แลวแต$กรณี
(ช)

เมื่อปรากฏว$ามีคําสั่งยึดหรืออายัด ทรัพยAสินหรือรายไดของผูออกหุนกู ไม$ว$าในป\จจุบันหรือในอนาคต
และไม$วา$ ทั้งหมดหรือบางส$วนทีม่ ีนัยสําคัญ หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต$งตั้ง
ผูบังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคําสั่งหรือการถูกดําเนินการทางกฎหมายนัน้ มีผลบังคับเอากับ
กิจการ ทรัพยAสิน หรือรายไดทั้งหมดหรือบางส$วนที่มนี ัยสําคัญของผูออกหุนกู เวนแต$คดีที่ผูออกหุนกู
ตองคําสั่งยึดหรืออายัดหรือการดําเนินการทางกฎหมายนั้นอยู$ในระหว$างการโตแยงโดยสุจริต ซึ่งใน
กรณีดังกล$าวใหถือว$ามิไดเป2นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวของกับหุนกู ตราบเท$าที่คดีหรือการดําเนินการทาง
กฎหมายนั้นยังไม$มีการตัดสินเป2นที่สุด

(ซ)

ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส$วนที่สาํ คัญ ไม$ว$าจะเป2นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจ
เกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง หรือผูออกหุนกูประกาศเป2นการทั่วไปหรือขู$ว$าจะหยุดประกอบ
กิจการทั้งหมดหรือบางส$วนที่สําคัญ ไม$ว$าจะเป2นการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบุคคลทั่วไปคาดเห็นโดย
สุจริตไดว$าหากกรณีดังกล$าวเกิดขึ้นอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย$างรายแรง

(ฌ)

(1) มีคําสั่งหรือมีมติที่มีผลบังคับใหผูออกหุนกูเลิกกิจการ หรือ (2) ผูออกหุนกูประกาศเป2นการทั่วไป
หรือขู$ว$าจะเลิกกิจการ หรือผูออกหุนกูเขาสู$กระบวนการชําระบัญชี เวนแต$การเลิกกิจการเป2นผล
เนื่องมาจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของผูออกหุนกูหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดังกล$าว นิติบุคคลทีจ่ ะคงอยู$ต$อไปจะเขารับเอาหนี้สนิ หรือขอ
ผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่เกี่ยวกับหุนกูโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล$าวนัน้
ผูแทนผูถือหุนกูไดใชดุลพินิจแต$ฝ_ายเดียวพิจารณาขอมูลซึ่งปรากฏแก$ตน ณ ขณะนั้นแลวเห็นว$าน$าจะไม$
ทําใหโอกาสที่จะไดรับชําระหนีต้ ามหุนกูของผูถือหุนกูเสียไปหรือดอยลงกว$าเดิม

(ญ)

หนี้ตามหุนกู หรือการกระทําตามภาระหนาทีท่ ี่เป2นสาระสําคัญอย$างใดอย$างหนึ่งหรือหลายอย$างของ
ผูออกหุนกู อันเกี่ยวกับหุนกูหรือที่มีอยู$ภายใตขอกําหนดสิทธินี้ ไม$มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ฎ)

ผูออกหุนกูประกาศว$าไม$สามารถปฏิบัติตามภาระหนาที่ทางการเงินของตน หรือผูออกหุนกูระงับหรือ
หยุดพักการชําระหนี้ของตนเป2นการทั่วไปไม$วา$ ทั้งหมดหรือบางส$วน และไม$วา$ เป2นหนี้ประเภทใด ๆ
หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเขาทําสัญญาใด ๆ กับเจาหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน
เพื่อวัตถุประสงคAในการปรับโครงสรางหนี้อันมีลักษณะเป2นการผ$อนผันการชําระหนี้ของผูออกหุนกู
ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย$างใด ๆ เกีย่ วกับ
หนี้ไม$ว$าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส$วนซึง่ ผูออกหุนกูอาจไม$สามารถชําระไดเมื่อหนี้
นั้นถึงกําหนดชําระ) หรือผูออกหุนกูเสนอหรือทําความตกลง หรือทําขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือ
การประนีประนอม เพื่อประโยชนAของเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับหนีใ้ ด ๆ ของผูออกหุนกู

12.2

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 12.1 หาก

(ก)

ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ

(ข)

เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเป2นหนังสือจากผูถือหุนกูทีถ่ ือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกัน
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ไม$นอยกว$ารอยละ [•] ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทัง้ หมด หรือ
(ค)

หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ

(ง)

เป2นกรณีตามขอ 12.1 (จ)ในกรณีที่

12.3

(ก)

เกิดเหตุผิดนัด ผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนกูเพื่อขอมติในการดําเนินการอย$างใด
อย$างหนึ่ง ภายใน 45 วันนับแต$วันเกิดเหตุผิดนัดนัน้ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหดําเนินการ
เรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนีต้ ามหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูจะตองส$งหนังสือบอกกล$าวเรียกใหชําระหนี้
ภายใน [•] วันนับแต$วันที่มีมติ

(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอื่นใดนอกจากเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 (ก) ผูแทนผูถือหุนกูอาจใชดุลพินจิ
ตามที่เห็นสมควรโดยฝ_ายเดียวในอันที่จะเรียกรองหรือดําเนินการฟ^องรองเอากับผูออกหุนกู และหาก
เกิดความเสียหายขึ้นผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการเรียกรองค$าเสียหายใหแก$ผูถือหุนกูทั้งปวงดวย
ภายใน [90]57 วันนับแต$วันที่อาจใชสิทธิเรียกรองเช$นนั้นได

โดยไม$ขัดหรือแยงกับความในขอ 12.2 เมื่อ
(ก)

เกิดเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 (จ) ขอ 12.1 (ซ) (1) หรือขอ 12.1 (ฌ) หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ 12.3 (ก) ซึ่ง
(1)
(2)
(3)

ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต$ตนไดรูถึงเหตุผิดนัด เวนแต$ผูแทนผูถือหุนกู
จะไดเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.3 (ข) (3) ภายในกําหนดเวลาตามขอนี้แทน หรือ
ผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเป2นหนังสือจากผูถือหุนกูไม$ว$ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
หุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 66 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมด หรือ
ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดประชุมผูถือ
หุนกูดังกล$าวภายใน 45 วันนับแต$ตนไดรูถึงเหตุผิดนัด

และยังคงดํารงอยู$จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลันส$งถึงหรือถือว$าส$งถึงผูออกหุนกูแลว ใหถือว$า
หนี้เงินตามหุนกูทั้งหมดซึ่งยังไม$ถึงกําหนดชําระเป2นอันถึงกําหนดชําระโดยพลันและผูออกหุนกูจะตองชําระ
เงินตนคงคางทั้งหมดภายใตหุนกู พรอมดวยดอกเบี้ยตามขอกําหนดสิทธิที่คาํ นวณจนถึงขณะนัน้ ใหแก$ผูถือ
หุนกูภายในกําหนดเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้นซึง่ ถือเป2นอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแก$ผูถือหุนกูทันที โดยให
ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นดวยดังกล$าว โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นดวย (“หนังสือเรียกใหชําระหนี้โดย
พลัน”) ทั้งนี้ การที่ผูออกหุนกูผิดนัดไม$ชําระเงินไม$วา$ จํานวนใด ๆ ใหแก$ผูถือหุนรายใด หากไม$ปรากฏ
ขอเท็จจริงโดยชัดแจงหรือมีการพิสูจนAใหเห็นชัดแจงเป2นประการอื่นใหถือไวก$อนว$าไดมีเหตุผิดนัด
เช$นเดียวกันนัน้ เกิดขึ้นกับหุนกูทั้งหมด
________________________
57

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่องคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือ
หุนกู กําหนดใหตองดําเนินการเรียกรองค$าเสียหายภายใน 90 วันเวนแต$ขอกําหนดสิทธิจะกําหนดไวเป2นอย$างอื่น
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อนึ่ง ผูแทนผูถือหุนกูจะตองส$งหนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลันภายใน 5 วันทําการนับแต$ตนไดรูถึงเหตุผิด
นัดที่ระบุไวในขอ 12.3 (ก) หรือนับแต$วนั สิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต$วันไดรับ
หนังสือรองขอตามขอ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต$วันที่ทปี่ ระชุมผูถือหุนกูมีมติตามขอ 12.3 (ข) (3) แลวแต$กรณี
12.4

เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือบอกกล$าวเรียกใหชําระหนี้ตามขอ 12.2 หรือส$งหนังสือเรียกใหชําระหนี้โดย
พลันไปยังผูออกหุนกูตามขอ 12.3 แลว
(ก)

(ข)

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ที่คางชําระอยู$ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
เท$าที่จะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึงการฟ^องรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถ
กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย58
ผูถือหุนกูแต$ละรายจะมีสิทธิฟ^องรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูทีค่ างชําระแก$ตนเองจากผูออกหุนกูได
ดวยตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็ต$อเมื่อหลังจาก 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาทีผ่ แทน
ู
ผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 12.3 แลว ยังไม$มีการชําระหนี้ที่คางชําระแก$ตน
และขณะที่ผูถือหุนกูฟ^องคดีนนั้ ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟ^องรองผูออกหุนกูใหชําระหนี้ที่คาง
ชําระ59

13.

การประชุมผูถือหุนกู

13.1

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไม$ว$าในเวลาใด ๆ แต$ผูแทนผูถือหุนกู
จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูโดยเร็ว ซึ่งจะตองไม$เกิน 30 วัน นับแต$วันทีผ่ ูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทัง้ หมดมีคําขอเป2นหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกู
เรียกประชุมผูถือหุนกู หรือนับแต$วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต$อไปนี60้

13.2

(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ 12.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกู
ยังมิไดส$งหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 12.3 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 16.1

(ค)

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

(ง)

หากมีเหตุการณAสําคัญซึ่งผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม$นอยกว$า
รอยละ 25 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นว$าอาจกระทบต$อ
ส$วนไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ

มติโดยชอบของทีป่ ระชุมผูถือหุนกูที่เรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือ
หุนกูทุกรายไม$ว$าจะไดเขาร$วมประชุมหรือไม$ก็ตาม ส$วนหลักเกณฑAในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเป2นไปตาม

________________________
58

ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี

59

ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เช$น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ ดวย - ถามี

60

ระบุเหตุการณAอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน
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13.3

เอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิ
ผูออกหุนกูจะเป2นผูรับผิดชอบค$าใชจ$ายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูทั้งที่เรียกประชุม
โดยผูออกหุนกู และที่เรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู

14.

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู

14.1

ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดต$อผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน
เวนแต$บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก$ผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่
ประกอบการเป2นผูแทนผูถือหุนกู อย$างไรก็ตาม โดยไม$ขัดหรือแยงกับขอบเขตความรับผิดของผูแทนผูถือหุนกู
ดังกล$าวขางตน ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดชอบต$อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําที่กระทําลงตามมติทปี่ ระชุมผูถือหุนกู

14.2

นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังต$อไปนี้
(ก)

ดําเนินการต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 14.2 นี้ และขออื่น ๆ ของขอกําหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่
ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินจิ ของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินจิ ได
โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนAของผูถือหุนกูเป2นหลัก

(ข)

ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องต$าง ๆ ดังต$อไปนีโ้ ดยไม$ตองไดรับความยินยอมจากทีป่ ระชุม
ผูถือหุนกู
(1)

(2)

(3)

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่ง
ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าจะเป2นประโยชนAต$อผูถือหุนกูหรือไม$ทําใหสิทธิประโยชนAของผูถือหุนกู
ดอยลง และ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นที่
ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$าเป2นการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง หรือเป2นการแกไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑA มาตรฐาน
หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน$วยงานที่มีหนาที่กาํ กับดูแลรวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย ที่ใชบังคับกับหุนกู
ผ$อนผันหรือยกเวนไม$ถือว$ากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป2นกรณี
ผิดนัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 12.2 ขอ 12.3 และขอ 12.4 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นว$า
การผ$อนผันหรือยกเวนดังกล$าวเป2นเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนAของผูถือหุนกู
เป2นหลัก

(ค)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยAสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไว
แทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู

(ง)

เรียกประชุมผูถือหุนกูตามหลักเกณฑAและวิธีการที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิและเขาร$วมในการ
ประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นต$อที่ประชุมผูถือหุนกูว$าควรจะดําเนินการอย$างไรใน
กรณีที่ผูออกหุนกูไม$ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต$อ
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ผลประโยชนAของผูถือหุนอย$างมีนัยสําคัญ
(จ)

(ฉ)

14.3

14.4

พิจารณาจากขอมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนไดรับ ว$าผูออกหุนกูไดกระทําการฝ_าฝ`นขอกําหนด
สิทธิหรือไม$ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม$ ตลอดจนติดตามดูแลใหผูออกหุนกูปฏิบัติตามหนาที่
ที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ รวมถึงจัดทํารายงานส$งใหแก$ผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ได
ดําเนินการไปตามอํานาจหนาทีข่ องผูแทนผูถือหุนกูโดยไม$ชักชา
อํานวยความสะดวกแก$ผูถือหุนกูในการตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และรายงานใด ๆ ที่ผูออกหุนกูได
จัดไวใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ ณ สํานักงานที่ระบุไวของผูแทนผูถือหุนกูในวันและ
เวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู

(ช)

ตรวจสอบจากขอมูลและเอกสารที่ตนไดรับว$าผูออกหุนกูปฏิบัตติ ามหนาที่ในขอกําหนดสิทธิหรือไม$
และแจงใหผูถือหุนกูทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือไดรับทราบมา หรือที่
ไดรับแจงจากผูออกหุนกู รวมทั้งแจงผูถือหุนกูถึงการกระทําใดๆที่ตนไดกระทําลงเนื่องจากการเกิด
เหตุผิดนัดนั้น

(ซ)

ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไม$สามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตน
ใหถูกตองภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออก
หุนกูทราบเป2นหนังสือทันทีที่พนระยะเวลาดังกล$าวเพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทํา
หนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 13.1 (ค)
โดยไม$ชักชา

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยAสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนAของผูถือหุนกู
ตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบกิจการเป2นผูแทนผูถือหุนกู แต$ผูแทนผูถือหุนกูไม$ตองรับผิดชอบ
ต$อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหนาที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดย
กรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเชีย่ วชาญใหแก$ผูแทน
ผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเป2นการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมาย
ไดจากบุคคลที่ประกอบการเป2นผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังว$าหนังสือรับรอง ความเห็น
คําแนะนํา หรือขอมูลดังกล$าวจะมีขอบกพร$องหรือไม$เป2นความจริง
ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูชดใชเพื่อค$าใชจ$ายใด ๆ ที่ผูแทนผูถือหุนกูตองออกใชไปเนื่องจาก
ดําเนินการตามขอกําหนดสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิเพื่อประโยชนA
ของผูถือหุนกูซึ่งรวมถึงค$าใชจ$ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค$าใชจ$ายในการว$าจางทีป่ รึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญดวย

15.

การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู

15.1

ผูออกหุนกูไดแต$งตั้ง [ระบุชื่อผูแทนผูถือหุนกู] มีที่ตั้งสํานักงานใหญ$อยู$ที่ [•] ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของและมีความเป2นอิสระ ใหทําหนาที่เป2นผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. แลว และใหถือว$าผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแต$งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต$งตัง้ ]
เป2นผูแทนผูถือหุนกู
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15.2

กรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังต$อไปนี61้
(ก)

(ข)

15.3

ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชนAขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่เป2นผูแทนผูถือ
หุนกู และมาสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแต$วันที่ขาดคุณสมบัตนิ ั้น หรือตาม
หลักเกณฑAที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA
และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและการขาดคุณสมบัตนิ ั้นเป2นเหตุใหสํานักงาน ก.ล.ต. สั่งใหงดเวน
การทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป2นผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือการเกิดประโยชนAขัดแยงขึ้นนัน้ ไม$ไดรับการผ$อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นว$าผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่
ไม$เหมาะสมหรือบกพร$องต$อหนาที่

(ค)

เมื่อผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝ_าฝ`นขอกําหนดของสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูหรือ
ขอกําหนดสิทธิ และการฝ_าฝ`นนัน้ ยังคงไม$ไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันทีผ่ ูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทําการแกไข

(ง)

ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่โดยถูกตองตามวิธีการที่กาํ หนดไวในสัญญาแต$งตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู

เมื่อเกิดกรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ
ดังต$อไปนี้
(ก)

เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแต$งตั้งบุคคลอื่น
ที่เสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ

(ข)

ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแต$งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผูออกหุนกู
เขาทําหนาทีผ่ ูแทนผูถือหุนกูแทนต$อผูถือหุนกูทุกราย ซึ่งหากไม$มีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือ
ถือหุนกูรวมกันเกินกว$ารอยละ 10 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ$ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดคานภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผออกหุ
ู
นกูออกหนังสือดังกล$าว ใหถือว$าผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการ
เปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเป2นผูแทนผูถือหุนกูที่ผูออกหุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว

ทั้งนี้ ในระหว$างที่ยังไม$มีผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$ปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิไม$ว$าดวยเหตุใดก็ตาม
ผูแทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาที่เช$นเดิมไปพลางก$อนเพื่อรักษาผลประโยชนAของผูถือหุนกูตาม
ขอกําหนดสิทธิ
15.4

การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้ ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยAตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของและใชบังคับอยู$ในขณะนัน้ ดวย ซึ่งเมื่อ
ผูออกหุนกูไดดําเนินการเกี่ยวกับการแต$งตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$เรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงให

________________________
61

ระบุเหตุการณAอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน
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ผูถือหุนกูทราบถึงการแต$งตั้งนั้นภายใน 30 วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการส$งมอบทรัพยAสิน
เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดใหแก$ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแต$งตั้งใหม$โดยเร็ว และจะตองใหความ
ร$วมมือกับผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแต$งตั้งใหม$อย$างเต็มที่เพื่อใหการดําเนินการตามหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู
ใหม$เป2นไปโดยเรียบรอย
16.

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ

16.1

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกหุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู

16.2

ผูออกหุนกูจะจัดส$งขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต$ไม$เกิน 15 วัน นับแต$วนั ที่มีการแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดสิทธิและจะจัดส$งใหแก$ผูถือหุนกูเมื่อไดรับการรองขอ

17.

การขอออกใบหุนกูฉบับใหม
หากใบหุนกูฉบับเก$าสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใด ๆ ผูถือหุนกูที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอใหนายทะเบียนหุนกูออกใบหุนกูฉบับใหม$ โดยจะตองชําระค$าธรรมเนียมและ
ค$าใชจ$ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกู
ฉบับใหม$ใหแก$ผูถือหุนกูภายใน [•] วันทําการ นับแต$วันที่นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับ
ใหม$ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูว$ามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเก$าดวย

18.

การติดตอและการบอกกลาว

18.1

เวนแต$ในกรณีที่ระบุไวเป2นอย$างอื่นโดยเฉพาะ คําบอกกล$าวอาจจัดส$งทางไปรษณียAลงทะเบียน หรือทาง
โทรสารก็ได ทั้งนี้ การติดต$อสื่อสารใด ๆ ระหว$างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิจะมีผล
ต$อเมื่อ
(ก)
หากเป2นการส$งโดยโทรสาร เมื่อไดรับในรูปแบบที่อา$ นหรือเขาใจได
(ข)
หากเป2นการส$งโดยไปรษณียAลงทะเบียน ใหถือว$าไดส$งถึงผูรับในวันส$ง

18.2

การติดต$อผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกู ใหเป2นไปดังต$อไปนี้
(ก)

คําบอกกล$าวถึงผูแทนผูถือหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบ หากไดส$งไปยังที่ตั้งสํานักงานใหญ$ของผูแทน
ผูถือหุนกูตามที่ระบุไวในขอ 15.1

(ข)

คําบอกกล$าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูออกหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบ หากไดส$งไปยังที่อยู$ของผูออก
หุนกูดังต$อไปนี้ หรือตามทีผ่ ูออกหุนกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงไวเป2นหนังสือใหแก$ผูแทนผูถือหุนกู
[ระบุที่อยู$ของผูออกหุนกู]

18.3

การติดต$อผูถือหุนกูใหเป2นไปดังต$อไปนี้
(ก)

คําบอกกล$าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถือหุนกูจะถือว$าไดส$งโดยชอบหากไดส$งทางไปรษณียลA งทะเบียน
(หรือการส$งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณียAอากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู$ของผูถือหุนกู
ตามที่ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หรือในกรณีหุนกูที่ฝากไวกับศูนยAรับฝากหลักทรัพยA ตามที่อยู$
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ของผูถือหุนกูที่ระบุโดยศูนยAรับฝากหลักทรัพยA ซึ่งจะถือไดว$าเป2นการส$งโดยชอบแลวในวันที่ 3 นับ
จากวันทีไ่ ดส$งทางไปรษณียAไปยังที่อยู$ของผูถือหุนกูในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันทีส่ $งไป
ยังที่อยู$ของผูถือหุนกูในต$างประเทศ
(ข)

19.

20.

กรณีมิไดส$งคําบอกกล$าวใหกับ หรือมีความบกพร$องใด ๆ ในคําบอกกล$าวหรือเอกสารที่ส$งใหกับ
ผูถือหุนกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม$มีผลต$อความสมบูรณAต$อการส$งคําบอกกล$าวหรือเอกสาร
ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผูถือหุนกูรายอื่น

ขอตกลงอื่น ๆ
(ก)

หากมีขอความใด ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑAใด ๆ
ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑAที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล$าวบังคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส$วนที่ขัดหรือแยงกันนัน้

(ข)

การไม$ใชสิทธิ หรือการใชสิทธิลา$ ชา หรือการใชสิทธิแต$บางส$วนของฝ_ายใด ไม$ถือว$าเป2นการสละ
สิทธิ หรือทําใหเสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใชสิทธิสว$ นอื่น ๆ ของฝ_ายนั้น

(ค)

การผ$อนผันหรือยกเวนการปฏิบตั ิตามขอกําหนดสิทธิใหแก$ผูออกหุนกูเพื่อเหตุแห$งการฝ_าฝ`น
ขอกําหนดสิทธิประการใด ๆ ไม$ว$าจะกระทําโดยผูแทนผูถือหุนกูหรือโดยมติที่ประชุมผูถือหุนกู ที่ได
กระทําหรือมติโดยชอบแลว ใหถือว$ามีผลเป2นการผ$อนผันหรือยกเวนนับแต$ผูแทนผูถือหุนกูไดบอก
กล$าวไปยังผูออกหุนกูตามวิธีการบอกกล$าวที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยใหถือเสมือนว$าเหตุ
แห$งการฝ_าฝ`นขอกําหนดสิทธินนั้ ๆ ไม$เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนัน้ ที่ไดมีการผ$อนผันหรือ
ยกเวนนั้นแลวขึน้ มาบังคับเอากับผูออกหุนกูอีกไม$ได เวนแต$จะไดมีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกําหนด
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาสําหรับการผ$อนผันหรือการยกเวนนั้นไวโดยชัดแจงและไดแจงใหผูออกหุนกู
ทราบไปพรอมกับการบอกกล$าวขางตนแลว

ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธิจะมีผลใชบังคับเริ่มในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวันที่มีการชําระหนีต้ ามหุนกูขอกําหนดสิทธิ
ครบถวนเรียบรอยแลว โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมี
ขอความใด ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใชบังคับตาม
กฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล$าวบังคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนด
สิทธิเฉพาะในส$วนที่ขัดหรือแยงกันนั้น
ผูออกหุนกู
[ชื่อบริษัทผูออกหุนกู]
โดย _________________________
(ชื่อกรรมการผูมีอํานาจ)
ประทับตราบริษัท (ถามี)
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เอกสารหมายเลข [•]
หลักเกณฑ7ในการประชุมผูถือหุนกู62
1.

การเรียกประชุม
ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงคAจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแต$กรณี จะตองดําเนินการให
นายทะเบียนหุนกูจัดส$งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณียลA งทะเบียน]63 ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือ
หุนกู (ซึ่งมิไดเป2นผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกู พรอมทั้งแจงการเรียกประชุมและส$งสําเนาหนังสือเรียก
ประชุมใหแก$สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไม$นอยกว$า 7 วัน (ไม$นับวันที่ส$งหนังสือเรียกประชุมและวันนัด
ประชุม) ก$อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานทีส่ ําหรับการประชุม
วาระการประชุมและผูที่ขอใหเรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดส$งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู
ใหแก$ผูถือหุนกูทุกรายตามรายชือ่ และที่อยู$ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทํา
การก$อนวันนัดประชุมไม$เกิน 14 วัน

2.

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ผูมีสิทธิเขาร$วมในการประชุมผูถือหุนกูแต$ละครั้งจะประกอบดวยบุคคลต$าง ๆ ดังต$อไปนี้
(ก)

ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู

(ข)

ผูถือหุนกูอาจแต$งตั้งใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผูรับมอบฉันทะ”) เขาร$วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีน่ ายทะเบียนหุนกูกําหนด
ซึ่งขอรับได ณ สํานักงานใหญ$ของนายทะเบียนหุนกู ทัง้ นี้ ผูถือหุนกูจะตองจัดส$ง
ตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแก$นายทะเบียนหุนกูไม$นอยกว$า 24 ชั่วโมงก$อนเวลานัดประชุม

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส$วนเกี่ยวของกับเรื่องที่ที่ประชุมจะ
พิจารณาซึ่งไดรับการรองขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขาร$วมประชุมเพื่อ
ทําการชี้แจงและแสดงความเห็นต$อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในทีป่ ระชุมอนุญาตใหเขาร$วมประชุมในฐานะผูสังเกตการณA

________________________
62
63

ผูออกหุนกูสามารถกําหนดรายละเอียดต$าง ๆ ได โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกัน
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3.

องค7ประชุม

3.1

ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต$าง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4
จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังไม$ได
ไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม จึงจะครบเป2นองคAประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมครั้ง
ใหม$ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก$อนซึ่งไม$สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคAประชุมตามขอ 3.1 นี้ องคA
ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม$ที่เลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายขึ้นไปไม$วา$ จะถือ
หุนกูรวมกันเป2นจํานวนเท$าใดก็ตามเขาร$วมประชุม
การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกู
ตั้งแต$สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอน
ทั้งหมดเขาร$วมประชุม จึงจะครบเป2นองคAประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมครั้งใหม$ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก$อนซึ่งไม$สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคAประชุมตามขอ 3.2 นี้
องคAประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม$ที่เลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน
กูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม
การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต$าง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกู
ตั้งแต$สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเป2นจํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 66 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอน
ทั้งหมดเขาร$วมประชุม จึงจะครบเป2นองคAประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเป2นการประชุมครั้งใหม$ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก$อนซึ่งไม$สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคAประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคAประชุม
สําหรับการประชุมครั้งใหม$ที่เลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต$สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุนกูเป2น
จํานวนรวมกันไม$นอยกว$ารอยละ 33 ของหุนกูที่ยังไม$ไดไถ$ถอนทั้งหมดเขาร$วมประชุม

3.2

3.3

4.

ประธานในทีป่ ระชุม
ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาที่เป2นประธานในทีป่ ระชุม
ในกรณีที่ผูที่จะทําหนาที่ประธานไม$มาประชุมเมื่อล$วงเวลานัดไปแลวถึง 45 นาที ใหที่ประชุมลงมติเลือกผู
ถือหุนกูรายหนึ่งเป2นประธานในที่ประชุม

5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผูถือหุนกูไม$ว$าครัง้ ใด หากปรากฏว$าเมื่อล$วงเวลานัดไปแลวถึง 45 นาที ยังมีผูถือหุนกู
เขาร$วมประชุมไม$ครบเป2นองคAประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย
(ก)

ในกรณีที่ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเป2นผูเรียกประชุม ใหประธานในทีป่ ระชุมเลื่อนการประชุม
ผูถือหุนกูไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม$จะตองอยู$
ภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า 7 วัน แต$ไม$เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เวนแต$ ผูออก
หุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกันใหไม$มีการเรียกประชุมใหม$ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลง
มติในที่ประชุมครั้งใหม$จะตองเป2นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาไดโดยชอบในการประชุมครั้งก$อนเท$านั้น

(ข)

ในกรณีที่ผูถือหุนกูเป2นผูรองขอใหเรียกประชุม จะไม$มีการเรียกประชุมใหม$ตามที่กาํ หนดไวใน (ก)
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(ค)

6.

ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองคAประชุมนี้เป2นการประชุมที่ไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งก$อนขาดองคAประชุม จะไม$มีการเรียกประชุมใหม$ตามที่กําหนดไวใน (ก)

5.2
นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดส$งหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม$ที่จะจัดขึน้ เนื่องจาก
การประชุมครั้งก$อนขาดองคAประชุมใหแก$ผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายชื่อและที่อยู$ซึ่งได
เคยจัดส$งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหในครั้งที่ขาดองคAประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า 3
วัน ก$อนวันนัดประชุมครั้งใหม$(ไม$นับวันที่ส$งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม
ผูถือหุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานที่สาํ หรับการประชุม วาระการประชุม และองคAประชุมที่ตองการสําหรับ
การประชุมครั้งใหม$ ทั้งนี้ ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (แลวแต$กรณี) จะตองแจงการเรียกประชุมครั้งใหม$
และส$งสําเนาหนังสือเรียกประชุมครั้งใหม$ดังกล$าวใหแก$สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยภายในกําหนด
ระยะเวลาการจัดส$งหนังสือเรียกประชุมครั้งใหม$ตามขอ 5.2 นี้ดวย
มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่องต$าง ๆ ของทีป่ ระชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามทีป่ ระธานในที่
ประชุมกําหนด ซึ่งผูถือหุนกูแต$ละรายจะมีคะแนนเสียงเท$าจํานวนหุนกูที่ตนถืออยู$ โดยใหถือว$าหุนกูหนึ่ง
หน$วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท$ากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลง
มติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในทีป่ ระชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป2นผูถือ
หุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องต$าง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเป2นมติโดยคะแนน
เสียงขางมากไม$นอยกว$ารอยละ 50 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องต$าง ๆ ต$อไปนีจ้ ะตองเป2นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม$นอยกว$า
รอยละ 66 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน64

6.4

(ก)

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซึ่งไม$เกี่ยวของกับเรื่องต$าง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 6.4

(ข)

การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแต$งตั้งบุคคลใดเป2นผูแทนผูถือหุนกูรายใหม$

มติที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องต$าง ๆ ต$อไปนี้จะตองเป2นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม$นอยกว$ารอยละ 75
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร$วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน65
(ก)

การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเป2นหุน หุนกูอื่น หรือทรัพยAสินอื่นของผูออกหุนกู
หรือบุคคลใด ๆ

________________________

ระบุเรื่องอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน
65
ระบุเรื่องอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
64
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(ข)

การแกไขวันครบกําหนดไถ$ถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไม$วา$ จํานวนใดๆ ตามหุนกู

(ค)

การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่คาง
ชําระหรือที่จะตองจ$ายตามหุนกู

(ง)

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม$วา$ จํานวนใด ๆ ที่จะตองชําระตามหุนกู

(จ)

การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑAในการประชุมผูถือหุนกูในส$วนที่เกี่ยวกับองคAประชุม (ขอ 3.) และ
มติของที่ประชุม (ขอ 6.)

(ฉ)

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถึง
(จ) ขางตน

6.5

ผูถือหุนกูรายใดมีส$วนไดเสียเป2นพิเศษในเรื่องใด จะไม$มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7.

รายงานการประชุมผูถือหุนกู
ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในที่ประชุมครั้งนัน้ ลงนามรับรองภายใน
[•] วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ
สํานักงานใหญ$ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู อย$างไรก็ตาม ผูแทนผูถือหุนกู
ตองแจงมติที่ประชุมผูถือหุนกูใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบภายในวันทีท่ ี่ประชุมผูถือหุนกูมีมติหรือ
ภายในเวลา 9.00 น.ของวันทําการถัดจากวันดังกล$าว
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ThaiBMA Draft for Discussion (as of October 19, 2017)

เอกสารหมายเลข [•]
แบบของใบหุนกู

-34-

ThaiBMA Draft for Discussion (as of October 19, 2017)

เอกสารหมายเลข [•]
สาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน
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ThaiBMA Draft for Discussion (as of October 19, 2017)

เอกสารหมายเลข [•]
สาระสําคัญของสัญญาหลักประกัน

-36-

