สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ตามที่ ส มาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (สมาคม) ไดเชิ ญ ชวนผู ออกหุ นกู และผู แทนผู ถื อ หุ นกู ร# ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
เสนอแนะต#อร#างขอกําหนดว#าดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (รางขอกําหนดสิทธิ) ที่ไ ดผ#านการพิจารณาจาก
ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการชุ ด ย# อ ยพิ จ ารณาจั ด ทํ า ขอเสนอมาตรฐานขอกํ า หนดว# า ดวยสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ข องผู ออกและ
ผูถือตราสารหนี้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ7 2560 โดยมีมติเห็นชอบใหเพิ่มเติมหัวขอดังต#อไปนี้ในมาตรฐานขอกําหนดว#าดวย
สิทธิและหนาที่ของผูออกและผูถือตราสารหนี้
- หนาที่ของผูออกหุนกู
- กําหนดเวลาของวันที่แน#นอนในการชําระหนี้ตามหุนกู
- การผิดนัดและผลของการผิดนัด และ
- อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู
และที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดย#อยพิจารณาจัดทําขอเสนอมาตรฐานขอกําหนดว#าดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกและ
ผูถือตราสารหนี้ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีมติเห็นชอบใหเพิ่มเติมหัวขอดังต#อไปนี้ในมาตรฐานขอกําหนดว#าดวย
สิทธิและหนาที่ของผูออกและผูถือตราสารหนี้
- คําจํากัดความ
- ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกูและผูทรงสิทธิในหุน
- คํารับรอง การรับประกัน และหนาที่ของผูออกหุนกู
- วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู
- การไถ#ถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู
- การผิดนัดและผลของการผิดนัด
- การประชุมผูถือหุนกู
- อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู
- การแต#งตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และ
- ขอตกลงอื่นๆ
ผ#านทางเว็บไซต7 http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ#านช#องทาง
โทรศัพท7หมายเลข 0-2557-0357 ต#อ 554 และไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 Legal@ThaiBMA.or.th ตั้งแต#วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
27 พฤศจิกายน 2560 นั้น
บัดนี้ ไดครบกําหนดระยะเวลาการเปcดรับฟeงความคิดเห็นแลว จึงขอสรุปผลการรับฟeงความคิดเห็นและขอเสนอแนะต#อร#าง
ขอกําหนดว#าดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูดังกล#าว ดังนี้

1. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
สมาคมเปc ด รั บ ฟe ง ความคิ ด เห็ น และขอเสนอแนะต# อ ร# า งขอกํ า หนดสิ ท ธิ ผ# า นทางเว็ บ ไซต7 ข องสมาคม
(http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx) โดยสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ผ# า นช# อ งทางโทรศั พ ท7 ห มายเลข
0-2557-0357 ต#อ 554 และไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 Legal@ThaiBMA.or.th
2. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ง
จํานวน 1 ครั้ง ตั้งแต#วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รับฟeงความคิดเห็นต#อร#างขอกําหนดสิทธิ ผ#าน
เว็บไซต7 http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx มีผูที่เกี่ยวของเขาร#วมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย ดังนี้
ผูร#วมแสดงความคิดเห็น
ธนาคารพาณิชย7 จํานวน 1 ราย
ผูออกตราสารหนี้ จํานวน 3 ราย

หน#วยงาน/องค7กร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ7อาหาร จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนต7ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด

3. พื้นที่หรือกลุมเปNาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
เปcดรับฟeงความคิดเห็นทางเว็บไซต7 ใหผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกู รวมทั้งประชาชนร#วมแสดงความคิดเห็น
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ภายหลังสิ้นสุดการรับฟeงความคิดเห็น มีผูเขาร#วมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย โดยผูแสดงความคิดเห็นมีความเห็นต#อ
ร#างขอกําหนดสิทธิดังกล#าว เห็นดวยกับหลักการและเหตุผลในการแกไขรางขอกําหนดสิทธิ โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมสรุปไดดังนี้

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
[“ชื่อของหุนกู”] (“หุนกู”) ออกโดย [ชื่อของผูออกหุนกู] (“ผูออก
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม หุนกู”) ตามมติ [ที่ประชุมใหญ#ผูถือหุน / ที่ประชุมคณะกรรมการ]
ของผูออกหุนกูเมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผูแทนผูถือ
หุนกู] เปkนผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไว
ในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตาม
ขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือว#าผูถือหุนกูไดรับทราบและ
เขาใจขอกําหนดต#าง ๆ ในขอกําหนดสิทธิเปkนอย#างดีแลว รวมทั้งได
ใหความเห็นชอบกับการแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดต#าง ๆ
ในสัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกูดวย ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการ
เก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกู
และสําเนาสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุนกู ไว ณ สํานักงานใหญ#
ของผูแทนผูถือหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนด
สิทธิและสัญญาต#างๆ ดังกล#าวไดในวันและเวลาทําการของผูแทน
ผูถือหุนกู
ขอ 1 คําจํากัดความ
“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดว#าดวยสิทธิและหนาที่ของผู “ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดว#าดวยสิทธิและหนาที่ของผู
ออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู
ออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู (และที่แกไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุนกู] หรือผูที่ไดรับ
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม แต#งตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปkนนายทะเบียนหุนกูแทน
“ใบอนุญาต”ใหมีความหมายตามที่นิยามไวในขอ 7.2 (ง)

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(หมายเหตุ ขอ 7.2 (ง) ผูออกหุนกูจะตอง (1) จัดใหไดมาและดํารงรักษาไวซึ่ง
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน7ใดๆ (ซึ่ง
ต#อไปนี้รวมเรียกว#า “ใบอนุญาต”) ที่จําเปkนในการประกอบธุรกิจหลักของตน
และ (2) ดํ า เนิ น การตามขอกํ า หนดและเงื่ อ นไขประกอบใบอนุ ญ าตและ
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการต#าง ๆ เพื่อใหใบอนุญาตยังคงมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย)

“ผลกระทบในทางลบอยางรายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทาง
ลบอย# า งรายแรงต# อ กิ จ การ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทรั พ ย7 สิ น สถานะ
(ไม#ว#าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผูออก
หุนกู ตามการใชดุลยพินิจอันสมควรของผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งเปkนการ
พิ จ ารณาผลกระทบจากเหตุ ก ารณ7 ใ ดเหตุ ก ารณ7 ห นึ่ ง หรื อ หลาย
เหตุ ก ารณ7 ร วมกั น ซึ่ ง ส# ง ผลกระทบในทางลบอย# า งรายแรงต# อ
ความสามารถในการชําระหนี้ใดๆ หรือการปฏิบัติตามขอกําหนด
สิทธิของผูออกหุนกู
“ผูค้ําประกัน” หมายถึง (ชื่อผูค้ําประกัน)]
“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแต#ละจํานวนตามขอ 3.3
“ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ”หมายถึ ง [ชื่ อ ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ] หรื อ ผู ที่ ไ ดรั บ
แต#งตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปkนผูแทนผูถือหุนกูแทน
“ผูออกหุนกู” หมายถึง [ชื่อผูออกหุนกู]
“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]
“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่
กําหนดใหทําการชําระดอกเบี้ยของแต#ละปnตลอดอายุของหุนกู]

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม - ไมมีการแกไขเพิ่มเติม - ไมมีการแกไขเพิ่มเติม - ไมมีการแกไขเพิ่มเติม - ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

“วั น กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย ” หมายถึ ง วั น ที่ มี ก ารกํ า หนดอั ต รา
ดอกเบี้ยที่จะใชในการคํานวณดอกเบี้ยที่ผูออกหุนกูจะตองชําระ
ใหแก#ผูถือหุนกู ซึ่งไดแก#วันทําการที่ [•] ล#วงหนาก#อนวันเริ่มตน
คํานวณดอกเบี้ย
“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย7โดยทั่วไปเปcดทําการใน “วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย7โดยทั่วไปเปcดทําการใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช#วันเสาร7หรือวันอาทิตย7
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช#วันเสาร7หรือวันอาทิตย7 หรือวันที่ธนาคาร
แห#งประเทศไทยประกาศใหเปkนวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย7
[“วั น เริ่ ม ตนคํ า นวณดอกเบี้ ย ”หมายถึ ง วั น ที่ สิ ท ธิ ใ นการไดรั บ

1) ควรเปkนผลกระทบในทางลบอย#างรายแรงต#อความสามารถ
ในการชําระหนี้ที่จะครบกําหนดเท#านั้น
2) ผู แทนผู ถื อ หุ นกู อาจใชดุ ล ยพิ นิ จ ยากในการพิ จ ารณาว# า
อย#างไรจึงจะเปkน “ผลกระทบในทางลบอย#างรายแรง”

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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“วันออกหุนกู” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ดอกเบี้ ย ของผู ถื อ หุ นกู เริ่ ม ตนขึ้ น และคํ า นวณสะสมไปจนถึ ง วั น
กําหนดชําระดอกเบี้ย]
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล#งขอมูล
ทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูและผูถือหุนกู
เช#น ชื่อและที่อยู#ของผูถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด
การออกใบหุนกูใหม#ไวตามหลักเกณฑ7ที่กําหนดในกฎหมายว#าดวย
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7ทเี่ กี่ยวของ
“สัญญาค้ําประกัน” หมายถึง สัญญาค้ําประกันลงวันที่ [•]
ระหว#างผูออกหุนกูกับผูค้ําประกันซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ระบุใน
เอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิ]
“สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแต#งตั้ง
นายทะเบียนหุนกู ลงวันที่ [•] ระหว#างผูออกหุนกู กับ นายทะเบียน
หุนกู หรือสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุนกูรายใหม#เพื่อทําหนาที่แทน
(ถามี)

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

“สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง สัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือ
หุนกูลงวันที่ [•] ระหว#าง ผูออกหุนกู กับ ผูแทนผูถือหุนกู หรือ
สัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหม#เพื่อทําหนาที่แทน (ถามี)

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
“สัญญาหลักประกัน” หมายถึงสัญญาสรางภาระผูกพันในทรัพย7สิน
ในลักษณะต#างๆกัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย7สนิ
ที่เปkนประกันตามที่ระบุไวในเอกสารหมายเลข [•] แนบทาย
ขอกําหนดสิทธิ ซึ่งผูออกหุนกูทําไวกับผูแทนผูถือหุนกู เมื่อวันที่ [•]

สิทธิในหุนกู หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุนกูอันรวมถึง (แต#ไม#จํากัด
เฉพาะ) สิทธิในการไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ย และสิทธิในการ
เขาร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู
“ศูนยZรับฝากหลักทรัพยZ” หมายถึง บริษัท ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7
(ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอืน่ ที่ดําเนินกิจการรับฝากทรัพย7ได
ตามกฎหมายซึ่งเขารับทําหนาที่แทน
“หุนกู” หมายถึง [ชื่อของหุนกู]

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด]

ขอ 2
2.1
2.2
ขอ 3
3.1

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
“สัญญาหลักประกัน”หมายถึง สัญญาก#อภาระหลักประกันใน
ทรัพย7สินในลักษณะต#าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกัน
และทรัพย7สินที่เปkนประกันตามที่ระบุไวในเอกสารหมายเลข [•]
แนบทายขอกําหนดสิทธิ ซึ่งผูออกหุนกูทําไวกับผูแทนผูถือหุนกู
“สํานักงาน ก.ล.ต.”หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม “เหตุผิดนัด”หมายถึง เหตุการณ7ใดเหตุการณ7หนึ่งตามที่กําหนดไว
ในขอ 12.1
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ชนิดของหุนกู มูลคาที่ตราไว อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู
หุนกู เปk น หุนกู ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ถือ มี อั ต ราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปn หุนกู เปk น หุนกู ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ถือ มี อั ต ราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปn
นับจากวันออกหุนกู
นับจากวันออกหุนกูและ [มี/ไม#มีหลักประกัน]
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนทั้งหมด [•] หน#วย มีมูลค#าที่ตราไว
หน#วยละ [•] บาท คิดเปkนมูลค#ารวมหุนกู [•] บาท
ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู
นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุนกูที่
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

3.2

3.3

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
จะตองออกใบหุนกูตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข [•]
แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแก#ผูถือหุนกูทุกราย โดยในส#วนของหุนกู
ที่ฝากไวกับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7และจะตองลงชื่อศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น
นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกู
ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแก#ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7
นายทะเบี ยนหุนกูมี หนาที่ ตามสั ญญานายทะเบี ยนหุนกูที่ จะตอง
จัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวจนกว#าหุนกูทั้งหมดจะ
ไดรับการไถ#ถอน
(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีทั่วไป สิทธิในหุนกูจะตกไดแก#บุคคลที่
ปรากฏชื่อเปkนเจาของหุนกูจํานวนดังกล#าวอยู#ในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใชสิทธิตาม
หุนกู หรือวันแรกของการปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือ
วั น อื่ น ใดตามที่ กํ า หนดไวเปk น กรณี เ ฉพาะตามขอกํ า หนดสิ ท ธิ
(แลวแต#กรณี) เวนแต#จะไดมีการโอนหุนกูซึ่งสามารถใชยันกับผูออก
หุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแลวในวันต#าง ๆ ที่เกี่ยวของขางตน
ซึ่งสิทธิในหุนกูจะตกไดแก#ผูรับโอนหุนกู

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

(ก) ผู ทรงสิ ท ธิ ใ นหุ นกู กรณี ที่ ไ ม# ไ ดฝากหุ นกู ไวกั บ ศู น ย7 รั บ ฝาก
หลักทรัพย7 สิทธิในหุนกูจะตกไดแก#บุคคลที่ปรากฏชื่อเปkนเจาของ
หุนกูจํานวนดังกล#าวอยู#ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการ
ในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใชสิทธิตามหุนกู หรือวันแรกของการ
ปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือวันอื่นใดตามที่กําหนดไวเปkน
กรณีเฉพาะตามขอกําหนดสิทธิ (แลวแต#กรณี) เวนแต#จะไดมีการ
โอนหุนกูซึ่งสามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้น
แลวในวันต#าง ๆ ที่เกี่ยวของขางตน ซึ่งสิทธิในหุนกูจะตกไดแก#ผูรับ
โอนหุนกู
(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกู
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม แทน สิทธิในหุนกูจะตกไดแก#บุคคลที่นายทะเบียนหุนกูไดรับแจง
เปk น หนั ง สื อ จากศู น ย7 รั บ ฝากหลั กทรั พ ย7 ว# า เปk น ผู ทรงสิ ท ธิ ใ นหุ นกู
จํานวนดังกล#าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของ
ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7อยู#ในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใชสิทธิตาม
หุนกู หรือวันแรกของการปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู หรือวัน
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3.4

3.5

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
อื่นใดตามที่กําหนดไวเปkนกรณีเฉพาะตามขอกําหนดสิทธิ (แลวแต#
กรณี) เวนแต#จะมีการคัดคานโดยชอบตามกฎหมาย
เมื่อศูนย7รับฝากหลักทรัพย7แจงต#อผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียน
หุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุนกู
ที่จะตองออกใบหุนกูใหแก#ผูทรงสิทธิในหุนกูที่ฝากไวกับศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7และลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกล#าวเปkนผูถือ
หุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนที่ไดรับแจงจากศูนย7รับ
ฝากหลั ก ทรั พ ย7 ทั้ ง นี้ เมื่ อ ไดมี ก ารออกใบหุ นกู และลงทะเบี ย น
ดั ง กล# า วแลว นายทะเบี ย นหุ นกู จะแกไขจํ า นวนรวมของหุ นกู ที่
ลงทะเบี ย นในสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ นกู ไวในชื่ อ ของศู น ย7 รั บ ฝาก
หลักทรัพย7โดยหักจํานวนหุนกูที่ไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผู
ทรงสิทธิในหุนกูออก ส#วนจํานวนรวมของหุนกูที่ปรากฏในใบหุนกู
หรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูที่ออกใหแก#ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7นั้น
หากนายทะเบียนไม#ไดทําการแกไข (ไม#ว#าดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือว#า
มี จํ า นวนลดลงตามจํ า นวนของหุ นกู ที่ ไ ดแยกไปออกใบหุ นและ
ลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกล#าว

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

3.5 การปc ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ นกู ใหเปk น ไปตามหลั ก เกณฑ7 ไม#ตองการใหมีหนาที่แจงการปcดสมุดทะเบียนแก#สมาคมตลาด
ดังต#อไปนี้
ตราสารหนี้ไทย
(ก) เวนแต#จะระบุไวเปkนประการอื่นในขอกําหนดสิทธินี้ หรือเวนแต#
ขอบังคับหรือระเบียบของหน#วยงานที่เกี่ยวของจะกําหนดไวเปkน
ประการอื่น ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูปcดสมุด
ทะเบี ย นผู ถื อ หุ นกู เปk น ระยะเวลา [10/14] วั น ล# ว งหนาก# อ นวั น
กํ า หนดชํ า ระดอกเบี้ ย แต# ล ะงวด และ/หรื อ วั น กํ า หนดจ# า ย
ผลประโยชน7ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแต#กรณี) เพื่อ
วัตถุประสงค7ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ หรือตามที่ผูออก
.หุนกูจะไดแจงแก#นายทะเบียนหุนกู และ/หรือผูถือหุนกู แลวแต#
กรณี เพื่ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ นกู ในการไดรั บ หรื อ ใชสิ ท ธิ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ประโยชน7ต#าง ๆ ในฐานะผูถือหุนกู ทั้งนี้ การปcดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนกูจะเริ่มตั้งแต#วันปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก ถาวันปcดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไม#ตรงกับวันทําการใหเลื่อนเปkนวันทําการ
ถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล#าวระยะเวลาปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะ
เหลือนอยกว#า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะแจง หรือจะ
ดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูแจง แก#สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ล#วงหนาไม#นอยกว#า 7 วันก#อนวันปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรก

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

อนึ่ง [เวนแต#กรณีที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามขอ 3.5 (ข) การปcดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนกูที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะ
ไม#มีการพักการโอนหุนกู] / [ระหว#างเวลาที่มีการปcดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนกู นายทะเบียนจะไม#รับลงทะเบียนการโอนหุนกูใด ๆ]
(ข) [กรณีการปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนกู
ที่มีสิทธิรับเงินตนและดอกเบี้ยกรณีไ ถ#ถอนหุนกูก#อนครบกําหนด
ผูออกหุนกูจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูปcดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนกูตั้งแต#เวลาเริ่มทําการในวันก#อนวันไถ#ถอนหุนกูก#อนครบกําหนด
(ตามสิทธิของผูออกหุนกู (Call Date) หรือตามสิทธิของผูถือหุนกู
(Put Date) แลวแต#กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุนกูตั้งแต#เริ่ม
ปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไปจนถึงวันไถ#ถอนหุนกูก#อนครบกําหนด]
(ค) นายทะเบียนหุนกูอาจแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปcดสมุด 1) ไม#น#าจะมีกรณีที่นายทะเบียนแกไขเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
ทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อใหเปkนไปตามหลักเกณฑ7ที่สมาคมตลาดตรา การปcดสมุดทะเบียนโดยแจงใหผูออกหุนกูทราบภายหลัง จึงควร
สารหนี้ไทยหรือหน#วยงานอื่นใดที่เกี่ยวของประกาศกําหนดไดโดยไม# กําหนดใหนายทะเบียนแจงผูออกหุนกูก#อนการแกไข
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ขอ

ขอ 4
4.1

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545

การโอนหุนกู
การโอนหุนกูที่มิไดฝากไวกับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7ใหเปkนไปตาม
หลักเกณฑ7ดังนี้
(ก) แบบการโอนหุนกูระหว#างผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะ
สมบูรณ7เมื่อผูโอนหุนกูซึ่งเปkนผูที่สมุดทะเบียนผูถือหุนกูระบุชื่อเปkน
เจาของหุนกูจํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมี
การสลั ก หลั ง แสดงการโอนต# อ เนื่ อ งครบถวนจากผู ที่ ป รากฏชื่ อ
ดั ง กล# า ว (แลวแต# ก รณี ) ไดส# ง มอบใบหุ นกู ใหแก# ผู รั บ โอนโดยลง
ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนใหไวดวย
ผลของการโอนหุนกูระหว#างผูรับโอนกับผูออกหุนกู การโอนหุน
กู จะใชยั น กั บ ผู ออกหุ นกู ไดก็ ต# อ เมื่ อ ผู รั บ โอนหุ นกู อยู# ร ะหว# า ง
ลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียน
หุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูที่ผูรับโอน
หุนกูไดลงลายมือชื่อเปkนผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวน
แลว
ผลของการโอนหุนกูระหว#างผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การ
โอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ต#อเมื่อนายทะเบียนหุนกูได
ลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว
(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญ#
ของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนหุนกู
และจะตองทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด โดย
ผูขอลงทะเบียนจะตองส#งมอบใบหุนกูที่ลงลายมือชื่อครบถวนตาม
หลั ก เกณฑ7 ใ นขอ 4.1 พรอมทั้ ง หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ ยื น ยั น ถึ ง ความ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ความเห็น/ขอเสนอแนะ
ตองไดรับความยินยอมจากผูออกหุนกูหรื อที่ประชุมผูถือหุนกูแต# 2) นายทะเบียนควรตองไดรับความยินยอมล#วงหนาจากผูออก
อย#างใด โดยนายทะเบียนหุนกูจะตองแจงการแกไขเปลี่ยนแปลง หุ นกู หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นกู เปk น ลายลั ก ษณ7 อั ก ษรก# อ น
ระยะเวลาการปc ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ นกู [ใหผู ออกหุ นกู ทราบ ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปcดสมุดทะเบียน
โดยเร็ว] / [ใหผูออกหุนกูทราบก#อนการแกไข]
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม - ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ถูกตองและความสมบูรณ7ของการโอนและการรับโอนหุนกูตามที่นาย
ทะเบียนหุนกูกําหนดใหแก#นายทะเบียนหุนกูดวย ซึ่งนายทะเบียน
หุนกูจะลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลว
เสร็จภายใน [ ] วันทําการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุนกูไดรับ
คําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูและหลักฐานอื่น ๆ
ที่จะตองส#งมอบครบถวนเรียบรอยแลว
4.2 สําหรับการโอนหุนกูที่ฝากไวกับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7นั้นใหเปkนไป
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม ตามขอบัง คับของตลาดหลัก ทรัพย7แห# งประเทศไทย ศู นย7รับฝาก
หลั กทรั พย7 และหน# ว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ งศู นย7 ซื้ อขายหลัก ทรัพ ย7 ที่
เกี่ยวของ
4.3 [ระบุขอจํากัดในการโอนหุนกู]
4.4 [ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการปcดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู]
นายทะเบียนหุนกูจะไม#รับลงทะเบียนการโอนหุนกูใดๆ ที่เปkนการขัด
(หมายเหตุ ขอกําหนดเกี่ยวกับการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูยายไป กับขอกําหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห#งกฎหมายหรือคําสั่งศาล
ใด ๆ
อยูในขอ 3.5)
ขอ 5 สถานะของหุนกู
5.1

หุนกูเปkนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท#าเทียมกันทุก
หน#วย และผูถือหุนกูจะ [มีสิทธิไดรับชําระหนี้ไม#ดอยกว#าสิทธิไดรับ
ชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญทั้งในปeจจุบันและในอนาคตของผูออกหุน
กู เวนแต#บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้ก#อน]

หุนกูเปkนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท#าเทียมกันทุก
หน#วย และเปkนหุนกู[ดอยสิทธิ/ไม#ดอยสิทธิ] โดยผูถือหุนกูจะ [มีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ไม#ดอยกว#าสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญทั้งใน
ปeจจุบันและอนาคตของผูออกหุนกู เวนแต#บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย
คุมครองใหไดรับชําระหนี้ก#อน] [และผูออกหุนกูไม#มีสิทธิไถ#ถอนหุนกู
ก#อนวันครบกําหนดไถ#ถอนหุนกู]

5.2

ผูถือหุนกูมีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิที่จะ
ไดรับชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ย เปkนหุนสามัญ/บุริมสิทธิที่

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
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ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ออกโดยผูออกหุนกู]

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ขอ 6 ทรัพยZสินที่เป^นประกันหรือหลักประกันอยางอื่น
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย7สินต#าง ๆ ตามที่ระบุไวใน
เอกสารหมายเลข [•] แนบทายขอกําหนดสิทธิถือเปkนประกัน
(ในลักษณะต#าง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกัน) สําหรับ
การชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบีย้ ของผูออกหุนกูตามหุนกู ทั้งนี้
การบังคับชําระหนี้จากทรัพย7สินทีเ่ ปkนประกันจะเปkนไปตาม
หลักเกณฑ7ที่กําหนดไวในสัญญาหลักประกันและขอกําหนดอื่น ๆ
ของขอกําหนดสิทธิ]
6.2 โดยผลของสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันไดผูกพันตนค้ําประกันการ
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม ชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยตามหุนกู [ทั้งจํานวน/เปkนจํานวนไม#เกิน
วงเงิน [•] บาท] ซึ่งผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนีจ้ ากผูค้าํ ประกัน
ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ําประกันไม#ดอยกว#าสิทธิไดรับชําระหนี้ของ
เจาหนี้สามัญทั้งในปeจจุบันและในอนาคตของผูค้ําประกัน เวนแต#
บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้ก#อน]
6.3 ผูออกหุนกูรับรองว#าจะดําเนินการจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกัน ผูออกหุนกูรับรองว#าจะดําเนินการจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกัน
ตามที่ระบุไวในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] ใหกับ
ใด ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•]
ผูแทนผูถือหุนกูภายใน 7 วันนับแต#วันที่ปcดการเสนอขาย
ใหกับผูแทนผูถือหุนกูภายใน 7 วันนับแต#วันที่ปcดการเสนอขาย
ขอ 7

หนาที่ของผูออกหุนกู

คํารับรอง การรับประกัน และหนาที่ของผูออกหุนกู
7.1 คํารับรองและการรับประกัน
ณ วันออกหุนกู และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ตองชําระ
ภายใตขอกําหนดสิทธินี้ ผูออกหุนกูขอใหคํารับรอง และใหการ
รับประกันดังต#อไปนี้

1) มีความเห็นว#า Representation and Warranties ควร
แยกหัวขอต#างหากออกจากเรื่องหนาที่ (Undertaking) และควร
กําหนดใหเปkนเรื่องคํารับรองหรือหนาที่ดูแลใหคํารับรองที่ใหไว
ถูกตองอยู#เสมอ
(สรุป ดังนั้น จึงแยกหัวขอคํารับรองและการรับประกันออกจาก
หนาที่ของผูออกหุนกู และกําหนดใหการให representation

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
and warranties เป<นแบบ evergreen กลาวคือ เป<นคํารับรอง
และรับประกัน “ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ตองชําระภายใต
ขอกําหนดสิทธินี้”)
2) หากเปรียบเทียบกับในต#างประเทศจะพบว#าไม#มีการกําหนด
คํารับรองหรือหนาที่ของผูออกหุนกูไวในขอกําหนดสิทธิมากนัก
ซึ่งจะมีการระบุไวใน Underwriting Agreement อยู#แลว แต#ก็
มีผูใหความเห็นแยงว#ากรณีอาจไม#สามารถเปรียบเทียบกันได
เนื่องจากบริบทหนาที่ตามกฎหมายของ Underwriter ใน
ต#างประเทศแตกต#างจากประเทศไทย
3) ควรกําหนดมาตรการใดๆ เพื่อใหผูออกหุนกูจัดใหมี legal
opinion เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับคํารับรองของผูออกหุนกูดวย
4) ปeญหาในปeจจุบันที่พบไดแก# การที่ผูออกหุนกูใหคํารับรองไว
ในขอกําหนดสิทธิโดยไม#เขาใจหรือไม#ไดมีการตรวจสอบว#า
คํารับรองที่ใหนั้นถูกตองหรือไม# แมว#าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต#อ
ผูออกหุนกูคือการเปkนเหตุผิดนัด แต#เมื่อผูออกหุนกูไดรับเงินจาก
การระดมทุนไปแลว ผูทีไ่ ดรับผลเสียโดยตรงที่ควรไดรับความ
คุมครองไดแก#ผูถือหุนกู อย#างไรก็ดี มีการใหขอมูลว#าในทาง
ปฏิบัติปeจจุบันพบปeญหาว#าผูออกหุนกูไม#เห็นความสําคัญของ
การมีนักกฎหมายอยู#ในการทําธุรกรรม และตองการลดค#าใชจ#าย
ในการออกหุนกูโดยที่ปรึกษาทางการเงินไม#สามารถบังคับผูออก
หุนกูใหตองว#าจางที่ปรึกษากฎหมายซึ่งในประเด็นนี้มีความเห็น
เสนอว#าหากมีการกําหนดเปkนหลักเกณฑ7ใหชัดเจน จะช#วยใหที่
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ความเห็น/ขอเสนอแนะ
ปรึกษาทางการเงินปฏิบตั ิหนาที่ไดง#ายขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑ7
ที่กําหนดใหตองมีความเห็นทางกฎหมายเพื่อใหผูออกหุนกูจัดให
มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย
(สรุป สําหรับความเห็นที่ 3) และ 4) ไดมีการกําหนดหนาที่ของ
ผูออกหุนกูไวในขอ 7.2(ถ) เรื่องการจัดใหมีความเห็นทาง
กฎหมาย)

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(ก) ผูออกหุนกู
(1) เปk น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น อย# า งถู ก ตองตาม
กฎหมาย
(2) เปkนผูมีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ตนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของหุนกู
(3) ไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของใหประกอบกิจการที่
ตนดําเนินการทั้งภายในประเทศและในต#างประเทศ (หากมี)
(ข) ผูออกหุนกูมีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายใน
การกระทําการดังต#อไปนี้
(1) ออกและเสนอขายหุนกู และก#อหนี้ภายใตหุนกู และ
(2) เขาทํ า และลงนามในขอกํ า หนดสิ ท ธิ สั ญ ญาแต# ง ตั้ ง
นายทะเบีย นหุนกู สัญ ญาแต#งตั้ง ตัวแทนชํา ระเงิ น สั ญญาแต#งตั้ ง
ผูแทนผูถือหุนกู และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู และ
(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามขอ 7.1
(ข) (1) และ (2)
โดยผูออกหุนกูไดรับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่
จําเปkน และไดดําเนินการตามวัตถุประสงค7 ขอบังคับ มติที่ประชุม
กรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนกู (หากจําเปkน) ของผูออก
หุนกู และภายใตหลักเกณฑ7ของหน#วยงานที่กํากับดูแลผูออกหุนกู
(หากมี) ทุกประการสําหรับการดําเนินการดังกล#าวขางตนแลว
(ค) ภาระหนี้ แ ละหนาที่ ต# า ง ๆ ของผู ออกหุ นกู ภายใตหุ นกู
ขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุนกู สัญญาแต#งตั้ง
ตัวแทนชําระเงิน และสัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับหุนกู (แลวแต#กรณี)

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
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การกําหนดว#าภาระหนี้และหนาที่ต#าง ๆ ของผูออกหุนกูจะตอง
ไม#ขัดแยงหรือฝxาฝyนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(1) ถูกตองชอบดวยกฎหมาย มีความสมบูรณ7และมีผลผูกพัน
ตามกฎหมายและสามารถใชบังคับกับผูออกหุนกูได
(2) ไม# ขั ด แยงหรื อ เปk น การฝx า ฝy น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง พั น ธะ
ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดใหไวหรือ
เขาทํ า ไวกั บ บุ ค คลอื่ น ยกเวนกรณี ก ารบั ง คั บ ใชสิ ท ธิ ต ามหุ นกู
ขอกําหนดสิทธิ และสัญญาดังกล#าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจํากัด
โดยบทบัญญัติของกฎหมายว#าดวยลมละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันที่มีผลกระทบต#อการบังคับใชสิทธิของเจาหนี้
ทั่วไป
(ง) ณ วันออกหุนกู ขอกําหนดสิทธิมีสาระสําคัญสอดคลองถูกตอง
และไม#ขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ7 มาตรฐาน
หรือ แนวปฏิบั ติอื่น ใดของหน#วยงานที่มีห นาที่ กํากั บดูแ ลเกี่ ยวกั บ
หุนกูรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
7.2 หนาที่กระทําการ
ตราบเท#าที่ผูออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะ
กระทําการ ดังต#อไปนี้
(ก) ผูออกหุนกูจะประกอบธุรกิจของตนดวยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง และจะใชความพยายามอย#างดีที่สุดที่จะประกอบ
ธุรกิจอย#างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว#าดวยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และกฎหมายอื่นที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ร ว ม ถึ ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ แ ล ะ คํ า สั่ ง
ต#าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

1) การกํ า หนดหนาที่ข องผู ออกหุ นกู ดั งกล# าว ย#อ มตองมีก าร
ตรวจสอบอยู# ต ลอดเวลาว# า มี ก ารปฏิ บั ติ ห นาที่ อ ย# า งถู ก ตอง
หรือไม# อีกทั้งยังเปkนภาระเกี่ยวกับหนาที่การบอกกล#าวดวยจึง
เห็นว#าอาจเปkนภาระอันเกินสมควรแก#ผูมีหนาที่ตรวจสอบที่ตอง
คอยสืบหาขอมูลของผูออกหุนกู
2) การใชมาตรฐาน “ความพยายามอย#างดีที่สุด” หรือ“อย#าง
เหมาะสม” นั้น เปkนสิ่งที่ขึ้นอยู#กับดุลพินิจของแต#ละบุคคล
การกําหนดหนาที่ของผูออกหุนกูในลักษณะนี้ในขอกําหนดสิทธิ
อาจทําใหหุนกูมีความเสี่ยงที่จะถูก call default ไดมากขึ้น
อย#างไรก็ดีมีความเห็นว#า หากจะกําหนดหนาที่เหล#านี้ไว อาจ
กําหนดใหเปkนดุลพินิจของผูแทนผูถือหุนกูเท#านั้นในการใชสิทธิ
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(ข) ผูออกหุนกูจะไม#ดําเนินการใดๆ เพื่อ และจะป{องกันไม#ใหมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค7หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงจะไม#
เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กําลัง
ดําเนินการอยู# ณ วันออกหุนกู ทั้งนี้ เพื่อมิใหกรณีเปkนที่สงสัย ความ
ในขอนี้ไม#ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค7หรือขยายการ
ประกอบกิจการใหครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลัก
ของตน ณ วันออกหุนกูดวย

(ค) ผูออกหุนกูจะบํารุงรักษาทรัพย7สินหลักที่สําคัญซึ่งจําเปkนตองมี
เพื่อการประกอบกิจการหลักของตนใหอยู#ในสภาพดีและสามารถใช
งานได ตลอดจนจัดใหมีการซ#อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรั พ ย7 สิ น ดั ง กล# า วตามสมควร ตามที่ ผู ออกหุ นกู เห็ น ว# า จะทํ า ให
สามารถประกอบกิจการต#อไปไดอย#างเหมาะสม อย#างไรก็ดี ความใน
ขอนี้ไม#ตัดสิทธิผูออกหุนกูที่จะยกเลิกการใชงานหรือการบํารุงรักษา
ทรัพย7สิน หากผูออกหุนกูเห็นว#าการยกเลิกดังกล#าวจะเปkนประโยชน7
แก#การประกอบกิจการและไม#ก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย#าง
รายแรง

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
call default ได
1) การกําหนดไม#ใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค7
หรือ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในธุรกิจปeจจุบัน อาจทํา
ใหเกิดปeญหาในทางปฏิบตั ิได
2) ควรกําหนดใหการขยายขอบเขตหรือการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค7สามารถทําไดตราบเท#าที่ไม#กระทบกับธุรกิจหลัก
หรือความสามารถในการชําระหนี้
3) ควรมีการระบุใหชัดเจนว#า “วัตถุประสงค7หลัก”จะพิจารณา
อย#างไรและกรณีใดจึงจะถือว#าเปkนการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค7
หลักในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่ บริษัทมีธุรกิจ
หลายธุรกิจ
มีความเห็นว#าการระบุหนาที่ดังกล#าวอาจเปkนการเขียนฟุxมเฟyอย
เกินไป โดยทั่วไปหากตองการใหปกป{องทรัพย7สินหลักควรเปkน
กรณีเรื่องการทําประกันมากกว#า

(ง) ผู ออกหุ นกู จะตอง (1) จั ด ใหไดมาและดํ า รงรั ก ษาไวซึ่ ง 1) หากผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลวหรือผ#านความเห็นจาก
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ใบอนุ ญ าต หนั ง สื อ รั บ รอง การอนุ ญ าต การยิ น ยอม และสิ ท ธิ
ประโยชน7ใดๆ (ซึ่งต#อไปนี้รวมเรียกว#า “ใบอนุญาต”) ที่จําเปkนใน
การประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดําเนินการตามขอกําหนด
และเงื่ อ นไขประกอบใบอนุ ญ าตและดํ า เนิ น การต# า ง ๆ เพื่ อ ให
ใบอนุญาตยังคงมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการบริษัท ใหผูออกหุนกูสามารถยกเลิกหรือคืน
ใบอนุญาตไดตราบเท#าที่ไม#กระทบกับธุรกิจหลักหรือ
ความสามารถในการชําระหนี้
2) ควรมี ข อกํ า หนดเพื่ อ สงวนสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ ผู ออกหุ นกู ไม#
สามารถปฏิ บั ติ ต ามขอ7.2 (ง) ในเรื่ อ งการจั ด ใหไดมาซึ่ ง
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิ
ประโยชน7 ใด ๆ รวมถึง การดํ าเนิ นการตามขอกํา หนดและ
เงื่อนไขประกอบใบอนุญาต และการดําเนินการต#าง ๆ เพื่อให
ใบอนุญาตมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย#างยิ่งกรณี
ที่ผูออกหุนกูไดใชความพยายามอย#างเต็มที่แลว

(จ) ผู ออกหุ นกู จะตอง หรื อ จะดํ า เนิ น การใหนายทะเบี ย นหุ นกู 1) ควรกําหนดระดับการดําเนินการโดยผูออกหุนกูใหเบาลง จาก
อํานวยความสะดวกใหแก#ผูถือหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูในการเขา ที่กําหนดใหผูออกหุนกู “ตอง หรือจะดําเนินการให” เปkนเพียง
ตรวจสมุดทะเบียนผูถือหุนกูหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุนกู ดําเนินการตามสมควรก็เพียงพอ
ตามที่ผูถือหุนกูและ/หรือผูแทนผูถือหุนกูรองขอ
(ฉ) ผูออกหุนกูจะตองจัดทํา และ/หรือจัดใหมีการทํา บัญชีและ
งบการเงินของผูออกหุนกู และเก็บรักษาไวซึ่งบัญชีและงบการเงิน
อย#างเหมาะสมและถูกตองตามหลักการทางบัญชี [ที่เปkนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปในประเทศไทย] / [ที่เปkนที่ยอมรับกันโดยสากลทั่วไป]
(ช) ผูออกหุนกูจะตองส#งเอกสารหรือขอมูลดังต#อไปนี้ใหแก#ผูแทนผู
ถือหุนกู และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สําหรับรายการที่กําหนด
ไวโดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิหรือโดยทาง
ไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) ไปยังที่อยู#ที่ผูออกหุนกูไดรับแจง
ล#วงหนา ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ หากผูออกหุนกู
จัดส#งโดยทางไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) แลวใหถือว#าผูแทน
ผู ถื อ หุ นกู ไดรั บ เอกสารดั ง กล# า วเมื่ อ มี เ อกสารยื น ยั น การส# ง จาก
ไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) ของผูออกหุนกูและผูออกหุนกูจะ
จัดใหผูแทนผูถือหุนกูเตรียมเอกสารที่ไดรับจากผูออกหุนกูใหผูถือ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ความเห็น/ขอเสนอแนะ
หุนกูสามารถตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ#ของผูแทนผูถือหุนกูใน
วันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู
(1) คู#ฉบับขอกําหนดสิทธิ โดยส#งภายในวันเดียวกันกับวันออก
หุนกู เวนแต#ขอตกลงหรือขอกําหนดสิทธิแกไขเพิ่มเติมใหส#งภายใน
วันที่ขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขเพิ่มเติมจะมีผลใชบังคับ (พรอมทั้งส#ง
ฉบับแกไขเพิ่มเติมใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
(2) สําเนางบการเงินประจําปnล#าสุดที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแลว โดยส#งใหทันทีที่จะทําไดแต#ไม#เกิน [•] วัน
นับแต# [•] และในกรณี ที่งบการเงิ นประจําปnดั งกล#า วมีการแกไข
เพิ่มเติมใหนําส#งงบการเงินประจําปnที่มีการแกไขเพิ่มเติมและรับรอง
โดยที่ประชุมผูถือหุนแลวภายในเวลา [•] วันนับแต#วันที่ที่ประชุมผู
ถือหุนรับรองดวย (พรอมทั้งส#งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
(3) สําเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง
แสดงความเห็นแลว โดยส#งใหทันทีที่จะทําไดแต#ไม#เกิน [•] วันนับ
แต#วันสุดทายของแต#ละไตรมาส
(4) สํ า เนางบการเงิ น ประจํ า งวดหกเดื อ นที่ ผู สอบบั ญ ชี ไ ด มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดยส#งใหทันทีที่จะทําไดแต#ไ ม#
เกิน [•] วันนับแต#วันสุดทายของแต#ละงวดหกเดือน (พรอมทั้งส#งให
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
(5) แบบแสดงรายการขอมูลประจําปnที่ส#งใหสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยส#งใหภายในวันเดียวกันกับที่ส#งใหสํานักงาน ก.ล.ต.
(6) [หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใชอางอิง ซึ่งมี
ผลต#อการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของหุนกูใหสะทอน
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ภาระปeจจุบันที่ใกลเคียงความเปkนจริงมากที่สุด โดยส#งใหภายในวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง [ตลอดจนแจงอัตราดอกเบี้ยงวดใหม#แต#ละงวด
โดยส# งใหภายในเวลา 17.00 น. ของวั น กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย ]
(พรอมส#งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)]
(7) สําเนา เอกสาร รายงาน หรือขอมูลใด ๆ ที่ผูออกหุนกูส#งให
ผูถือหุนของตน สํานักงาน ก.ล.ต. หรือต#อสาธารณชนที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูอย#างมีนัยสําคัญโดยส#งใหภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ส#งเอกสาร รายงาน หรือขอมูลนั้นใหหน#วยงาน
หรือบุคคลดังกล#าว
(8) หนังสือแจงยกเลิกหุนกูในกรณีที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืนจาก
ผูถือหุนกู โดยส#งภายใน [•] วันนับแต#วันที่ผูออกหุนกูซื้อหุนกูคืน
จากผูถือหุนกู (ถามี) (พรอมทั้งส#งใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
(9) หนังสือรับรองว#าไดมีการทําประกันภัยตามขอกําหนดสิทธิ
แลว โดยระบุรายละเอียดอย#างนอยเกี่ยวกับประเภทประกันภัยและ
ความคุมครอง โดยส#งภายในวันที่ [•] ของแต#ละปn และภายใน [•]
วันภายหลังจากไดรับการรองขอตามสมควรจากผูแทนผูถือหุนกู

(10) [รายงานผลการคํานวณ [อัตราส#วนทางการเงิน] ตามที่
ระบุไวในขอ 7.3 (ก) โดยจะส#งใหผูแทนผูถือหุนกูภายใน [•] วันนับ
แต#วันสุดทายของแต#ละไตรมาส ยกเวนไตรมาสสุดทายของปnบัญชี
ใหจัดใหมีภายใน [•] นับแต#วันสิ้นสุดรอบปnบัญชีของผูออกหุนกู โดย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

1) ควรตัดขอความ “โดยส#งภายในวันที่ [•] ของแต#ละปn” ออก
2) กรณี เ ปk น การทํ า ธุ ร กรรมระหว# า งกั น (ตามหลั ก เกณฑ7
สํา นั ก งาน กลต.) บริ ษั ท จดทะเบี ย นจะมี ก ารเปc ด เผยการทํ า
รายการระหว# า งกั น ไวในรายงานประจํ า ปn ซึ่ ง รวมถึ ง การทํ า
ประกันภัยระหว#างบริษัทกับบริษัทในกลุ#มธุรกิจฯ ที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย อยู# แ ลว จึ ง พิ จ ารณาว# า ไม# ต องมี ก ารจั ด ทํ า
หนังสือรับรองในส#วนนี้อีก
3) มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
รายงานดังกล#าวจะตองแสดงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ พรอม
ทั้งแหล#งที่มาของตัวเลขและเอกสารอางอิงประกอบรายงาน]
(11) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน#าเชื่อถือ
(Credit Update) ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน#าเชื่อถือที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.]
ทั้งนี้ รายการตามขอ (2) – (4) หากผูออกหุนกูมีการจัดทํางบ
การเงินรวม ก็ใหนําส#งสําเนางบการเงินรวมดวย
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ผู ออกหุ นกู เปk น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย7และไดรายงานขอมูลใดตามวรรคแรกต#อตลาดหลักทรัพย7
แห#งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร#ขอมูลต#อสาธารณชนเปkนการทั่วไป
แลว ใหถือว#าผูออกหุนกูไดส#งเอกสารหรือขอมูลนั้นใหผูแทนผูถือหุน
กู และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไ ทย (สําหรับรายการที่กําหนดไว
โดยเฉพาะ) แลว ณ วั น ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย7 แ ห# ง ประเทศไทยได
เผยแพร#ขอมูลดังกล#าวต#อสาธารณชน
ในกรณีที่ ผูแทนผูถื อหุนกูเห็ นว#า เอกสารหรือ รายงานใด ๆ ที่
ผูออกหุ นกู จั ด ส# งใหมี ข อมู ล ไม# ค รบถวนหรื อ มี ข อความคลุ ม เครื อ
หรื อ ไม# ชั ด เจน หรื อ มี ข อมู ล อื่ น ใดที่ ผู แทนถื อ หุ นกู เห็ น ว# า มี ค วาม
จําเปkนใหผูออกหุนกูจัดส#งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบ
ต#อสิทธิประโยชน7ของผูถือหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูอาจแจงใหผูออก
หุนกูทราบเปkนหนังสือพรอมทั้งแจงเหตุผลในการขอขอมูลหรือการ
ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผูออกหุนกูจะตองส#งขอมูลหรือชี้แจงตามที่ผูแทน
ผูถือหุนกูรองขอ

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง

1) มีการเสนอใหเพิ่มประโยค “โดยขอมูลดังกล#าวนั้นเปkนขอมูล
ที่เปcดเผยตามที่ผูออกหุนกูเห็นสมควร และไม#เปkนขอมูลที่เปkน
ความลับหรือขัดต#อกฎหมาย” ต#อทายวรรคสุดทาย
2) มีการเสนอใหแกไขขอความ
“ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู
ออกหุนกูจัดส#งใหมีขอมูลไม#ครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือ
หรือไม#ชัดเจน หรือมีขอมูลอื่นใดที่ผูแทนถือหุนกูเห็นว#ามีความ
จําเปkนใหผูออกหุนกูจัดส#งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะเนื่องจาก
ขอมูลดังกล#าวมีผลกระทบต#อสิทธิประโยชน7ของผูถือหุนกู ผูแทน
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

(ซ) ผูออกหุนกูจะไม#ดําเนินการใดๆ เพื่อเขาควบรวมกิจการ แยก
กิจการ หรือจําหน#ายจ#ายโอนหุนหรือทรัพย7สินทั้งหมดหรือส#วนใหญ#
ของตนเพื่อวัตถุประสงค7ในการควบรวมกิจการ ยกเวน กรณีเปkนไป
ตามเงื่อนไขดังต#อไปนี้ทุกประการ (1) ไม#มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู# และ (2) ผูออกหุนกูยังคงมีสถานะเปkนนิติบุคคลเดิมซึ่งคง
ดํ า รงอยู# ต# อ ไป หรื อ มี ก ารโอนกิ จ การทั้ ง หมดใหแก# นิ ติ บุ ค คลอื่ น
เนื่องจากการควบรวมกิจการนั้นโดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้ง
สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูภายใตหุนกู และ (3) การดําเนินการ
ดังกล#าวจะไม#ก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย#างรายแรง

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
ผูถือหุนกูอาจแจงใหผูออกหุนกูทราบเปkนหนังสือพรอมทั้งแจง
เหตุผลในการขอขอมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผูออกหุนกู
จะตองส#งขอมูลหรือชี้แจงตามที่ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ”
1) เสนอใหปรั บ ขอความใหมี ค วามยื ด หยุ# น ใหผู ออกหุ นกู
สามารถกระทําการดังกล#าวไดหากไม#กระทบต#อความสามารถใน
การชําระหนี้อย#างมีนัยสําคัญ
เช#น “ผูออกหุนกูจะไม#ควบหรือรวมบริษัทหรือกิจการกับบุคคล
อื่นใด หรือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะและผลเช#นเดียวกับการ
ควบหรือรวมบริษัทหรือกิจการ เวนแต#ในกรณีดังกล#าวนั้น (ก)
นิติบุคคลที่จะคงอยู#ต#อไปหรือนิติบุคคลใหม#ที่เกิดจากการควบ
หรื อ รวมบริ ษั ท หรื อ กิ จ การจะตองไดรั บ การจั ด อั น ดั บ ความ
น#าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน#าเชื่อถือ
ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในอันดับที่ไม#ดอยกว#าอันดับ
ความน#าเชื่อถือที่ผูออกหุนกูไดรับในขณะก#อนที่จะมีการควบ
หรือรวมบริษัทหรือกิจการดังกล#าวขางตน และ (ข) นิติบุคคล
ดังกล#าวจะเขารับเอาหนี้สินหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกู
ที่เกี่ยวกับหุนกูโดยชัดแจง”
2) เปkนเรื่องที่มีกฎหมายกํากับดูแลและผูออกหุนกูจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายแต#ละฉบับอยู#แลว จึงไม#ควรกําหนดหนาที่ของผู
ออกหุนกูเพิ่มเติม

(ฌ) ผูออกหุนกูจะชําระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ เปkนเรื่องที่มีกฎหมายกํากับดูแลและผูออกหุนกูจะตองปฏิบัติ
ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย7สินของตน (ซึ่งรวมถึง ตามกฎหมายแต#ละฉบับอยู#แลว จึงไม#ควรกําหนดหนาที่ของผู
ภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จ#าย และภาษีมูลค#าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใด ออกหุนกูเพิ่มเติม
อั น มี บุ ริ ม สิ ท ธิ ต ามกฎหมายอย# า งถู ก ตองและครบถวน ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหตองชําระ เวนแต#ในกรณีที่หนี้ภาษี

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ความเห็น/ขอเสนอแนะ
อากรหรือสิทธิเรียกรองดังกล#าวกําลังอยู#ในระหว#างการโตแยงโดย
สุจริต
(ญ) ผูออกหุนกูจะตองจัดใหมีและดํารงไวซึ่งการประกันภัยสําหรับ มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง
และที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การและทรั พ ย7 สิ น ของตนไวกั บ ผู รั บ
ประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป{องกันความเสี่ยงทั้งหลายอย#างเพียงพอ
ซึ่งผูประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูออกหุนกู
พึงเอาประกันภัยไวตามปกติทั่วไป
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7.2 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไม#ว#าเมื่อใดผูออกหุนกูจะตองส#งมอบ
เอกสารซึ่ ง ลงนามโดยกรรมการผู มี อํ า นาจของผู ออกหุ นกู (หรื อ
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแก#ผูแทนผูถือ
หุนกูว#า จากขอมูลที่ผูออกหุนกูไดรับทราบในขณะนั้น ผูออกหุนกู
รับรองว#าไม#มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัด
เกิดขึ้น และไม#มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปkน
จําเลยหรือผู ถูกกล#าวหา (ยกเวนกรณี ที่ไ ดแจงใหผู แทนผูถือหุนกู
ทราบแลว (ถามี))

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ความเห็น/ขอเสนอแนะ
(ฎ) ผูออกหุนกูจะส#งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม#ว#า มีความเห็นใหตัดขอนี้ทิ้ง
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับมอบอํานาจ) ใหผูแทนผูถือ
หุนกูภายใน [•] นับแต#ไ ดรั บการรองขอจากผูแทนผูถือหุ นกูเพื่ อ
รับรองว#า
(1) ผูออกหุนกูไดมีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองใน
รอบปnบัญชีที่ผ#านมาและการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิแลว และ
(2) ผูออกหุนกูไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนภายใตขอกําหนด
สิท ธิ อ ย#า งถู ก ตองครบถวน และนั บจากวั นออกหุนกู หรื อวั น ออก
หนังสือรับรองตามขอ 7.2 (ฎ) ฉบับล#าสุดก#อนหนานี้ ไม#ไดเกิดเหตุ
ผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดหรือการที่ผูออก
หุนกูมิไดปฏิบัติใหเปkนไปตามขอกําหนดสิทธิ และไม#มีคดีความหรือ
การอนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปkนจําเลยหรือผูถูกกล#าวหาซึ่ง
อาจก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย#างรายแรง ยกเวนกรณีที่ไดแจง
ใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว#ามีเหตุผิด
นัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัด หรือหากผูออกหุนกู
มิ ไ ดปฏิ บั ติ ใ หเปk น ไปตามขอกํ า หนดสิ ท ธิ ป ระการใด ใหแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล#าว พรอมทั้งสถานะ
ของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองดวย

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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7.1 หากมี เ หตุ ผิ ด นั ด ใด ๆ (ตามที่ กํ า หนดในขอ 12) หรื อ
เหตุ ก ารณ7 ที่ อ าจกลายเปk น เหตุ ผิ ด นั ด (หมายถึ ง เหตุ ก ารณ7 ที่ จ ะ
กลายเปkนเหตุผิดนัด หากผูออกหุนกูไม#สามารถแกไขเหตุการณ7ที่
เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว) หรือผูออกหุนกูถูกฟ{องเปkน
จําเลยในศาล หรือถูกกล#าวหาว#าจะตองเปkนฝxายรับผิดตามสัญญาใด
ๆ ในกรณี พิ พ าทที่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการจะตองวิ นิ จ ฉั ย ผู ออกหุ นกู
จะตองแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบโดยไม#ชักชานับแต#วันที่ผูออกหุน

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(ฏ) ผูออกหุนกูจะส#งหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม (ไม#ว#า
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการ หรือผูรับมอบอํานาจ) ใหแก#ผูแทน
ผู ถื อ หุ นกู และสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทยโดยไม# ชั ก ชาในกรณี
ดังต#อไปนี้
(1) ผูออกหุนกูประสบความเสียหายที่ อาจเปkนเหตุใหผูออก
หุนกูไม#สามารถชําระหนี้ไดถูกตองครบถวนหรือไม#สามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดสิทธิได
(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย7สินที่เปkนสาระสําคัญใน
การประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูซึ่งก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อย#างรายแรง หรือกรณีที่ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส#วนที่เปkนสาระสําคัญ
(3) กรณี ที่ ผู ออกหุ นกู เปลี่ ย นแปลงบริ ค ณห7 ส นธิ แ ละ/หรื อ
หนังสือรับรองของผูออกหุนกู
(4) ผูออกหุนกูหยุดพักชําระหนี้เปkนการทั่วไปหรือมีการเริ่ ม
เจรจากับเจาหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อ
วัตถุประสงค7ในการปรับโครงสรางหนี้อันมีลักษณะเปkนการผ#อนผัน
การปฏิบัติการชําระหนี้ของผูออกหุนกู
(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุ
ผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ7ที่จะกลายเปkนเหตุผิดนัด หากผูออกหุนกู
ไม#สามารถแกไขเหตุการณ7ที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด)
ผูออกหุนกูจะตองแจงถึงการกระทําใดๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการ
หรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณ7ดังกล#าวมาพรอมกัน
ดวย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
1) ไม#น#าจะตองแจงไปยังสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

2) หนั ง สื อ บริ ค ณห7 ส นธิ แ ละหนั ง สื อ รั บ รองเปk น ขอมู ล ที่
สาธารณชนสามารถเขาถึงไดอยู#แลวจึงไม#น#าจะตองแจงอีก

เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดที่จะตองแจง
ควรเปkนเหตุที่ก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย#างรายแรงเท#านั้น
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กูไดทราบถึงเหตุการณ7ดังกล#าว รวมทั้งแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผู
ออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณ7
ดังกล#าวดวย

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(6) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีเปkนจําเลยในศาลหรือถูกกล#าวหาให
เปkนฝxายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย#างรายแรงต#อความสามารถในการชําระ
หนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ
(ฐ) ผู ออกหุ นกู จะไม# นํ า เงิ น ไปใชเพื่ อ การใดอั น แตกต# า งจาก 1) ควรกําหนดเรื่องนี้ไวในขอกําหนดสิทธิ เนื่องจากตอนเสนอ
วัตถุประสงค7การใชเงินที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
ขายนักลงทุนอาจเชื่อว#าผูออกจะนําเงินไปใชเพื่อวัตถุประสงค7
อย#างหนึ่ง แต#ผูออกหุนกูกลับนําเงินไปใชเพื่อวัตถุประสงค7อื่นที่
เปลี่ยนไปจากขณะที่ออกหุนกู ซึ่งนักลงทุนอาจไม#ตองการ
2) ขอสั ญ ญานี้ จ ะมี ป ระโยชน7 ใ นกรณี ที่ ผู ออกหุ นกู กํ า หนด
วัตถุประสงค7ไวว#าจะนําไป refinance หนี้อื่น ซึ่งหากไม#นําไปใช
ตามที่ ระบุไ วกล# าวคือ ไม#ไ ดนําไป refinance จะกระทบกั บ
ความสามารถชํ า ระหนี้ ข องผู ออกหุ นกู ทั้ ง นี้ ห ากไม# ใ ช#
วัตถุประสงค7นี้ แมมีขอกําหนดขอนี้ก็ไม#ไดส#งผลกระทบต#อผูออก
หุนกู หรือเพิ่มภาระแก#ผูออกหุนกูแต#อย#างใด
3) ในทางปฏิบัติหนังสือชี้ชวนจะกําหนดไวกวางๆ ว#าจะนําเงิน
ไปใชทําอะไร ถาเขียนไวแลวก็ตองปฏิบัติตามนั้น หากเขียนไว
ไม#กวางพอหรือใชผิดวัตถุประสงค7ก็อาจเปkนเหตุผิดนัดได แต#ก็
อาจจะเปkนการกระตุนใหผูออกหุนกูเขียนไวแบบกวางๆ ก็เปkนได
4) ควรกํา หนดหนาที่ ดัง กล# าวไวเนื่อ งจากโดยหลั กแลวหาก
ยินยอมผูกพันตนไวประการใดย#อมไม#ควรฝxาฝyนเสียเมื่อไรก็ได
5) ควรถื อ ว# า การฝx า ฝy น ขอนี้ เ ปk น เหตุ ผิ ด นั ด และใหหุ นกู ถึ ง
กําหนดชําระโดยพลันทันที (auto acceleration)
(ฑ) ผูออกหุนกูจะส#ง หรือจัดใหนายทะเบียนส#ง รายชื่อที่อยู# และ ควรกํ า หนดเหตุ ผ ลและความจํ า เปk น ที่ ทํ า ใหผู แทนผู ถื อ หุ นกู
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จํานวนหุนกูที่ถือของผูถือหุนกูตามขอมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมี สามารถรองขอขอมูลของผูถือหุนกูตามขอ 7.2 (ฑ) ได
หรืออยู#ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนใหแก#ผูแทน
ผูถือหุนกูภายในวันทําการถัดจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูแทนผู
ถือหุนกู ทั้งนี้ ขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนกูนี้จะตองเปkนขอมูลที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการที่ผูแทนผูถือ
หุนกูรองขอ เวนแต#ผูแทนผูถือหุนกูรองขอ หรือตกลงยอมรับขอมูลที่
ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว#านั้น
7.3 หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียน (ฒ) หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูหรือนายทะเบียน
หุนกู ผูออกหุนกูจะจัดหาบุคคลเพื่อแต#งตั้งใหเปkนผูแทนผูถือหุนกู หุนกู ผูออกหุนกูจะจัดหาบุคคลเพื่อแต#งตั้งใหเปkนผูแทนผูถือหุนกู
หรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม# (แลวแต#กรณี) โดยเร็วที่สุดเท#าที่จะ หรือนายทะเบียนหุนกูรายใหม# (แลวแต#กรณี) โดยเร็วที่สุดเท#าที่จะ
สามารถกระทําไดแต#ทั้งนี้ ตองไม#เกิน [•] วัน นับแต# [•]
สามารถกระทําไดแต#ทั้งนี้ ตองไม#เกิน [•] วัน นับแต# [•] และจะ
ดําเนินการใหผูแทนผูถือหุนกู หรือนายทะเบียนหุนกูเดิม (แลวแต#
กรณี) แจงต#อผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล#าว พรอมทั้ง
ชื่อ และที่อ ยู# ของผูแทนผู ถือ หุ นกู หรื อ นายทะเบี ย นหุ นกูรายใหม#
(แลวแต#กรณี) ดวย
(ณ) ผู ออกหุ นกู จะจั ด ใหหุ นกู ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ไ ดรั บ การขึ้ น
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน [•] วัน นับจากวัน
ออกหุนกู และจะรักษาสถานะใหหุนกูเปkนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุนกู
(ด) [ผู ออกหุ นกู จะแจงอั ต ราดอกเบี้ ย อางอิ ง สํ า หรั บ แต# ล ะงวด
ดอกเบี้ยต#อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไ ทยทันทีหลังจากที่สามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยได แต#ไม#เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนด
อัตราดอกเบี้ย]
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(ต) [ผูออกหุนกูไดดําเนินการใหมีการจัดอันดับความน#าเชื่อถือของผู
ออกหุ นกู จากสถาบั น การจั ด อั น ดั บ ความน# า เชื่ อ ถื อ ที่ สํ า นั ก งาน
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ [•] ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมี
การจัดอันดับความน#าเชื่อถือของผูออกหุนกูจากสถาบันจัดอันดับ
ความน#าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบตลอดอายุของ
หุนกู ซึ่งอันดับความน#าเชื่อถือนี้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปkนขอแนะนําใหผู
ลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน#าเชื่อถือ]

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(ถ) ผู ออกหุ นกู ไดจั ด ใหที่ ป รึ ก ษากฎหมายภายนอกซึ่ ง มี ค วาม
น#าเชื่อถือส#งมอบหนังสือแสดงความเห็นทางกฎหมายใหแก#ผูออกหุน
กูและผูจัดจําหน#ายหลักทรัพย7ซึ่งไดรับแต#งตั้งโดยผูออกหุนกู (หากมี)
ว#าคํารับรองและการรับประกันของผูออกหุนกูตามขอ 7.1 (ก)(1)
ขอ 7.1 (ข) ขอ 7.1 (ค)(1) และขอ 7.1 (ง) ถูกตอง

1) เปkนการเพิ่มภาระค#าใชจ#ายของผูออกหุนกู ซึ่งขอที่ขอรับรอง
ดังกล#าวเปkนสิ่งที่บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายอยู#แลว
2) การกําหนดใหที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทําหนังสือแสดง
ความเห็ น ทางกฎหมายเพื่ อ รั บ รองว# า คํ า รั บ รองและการ
รับประกันของผูออกหุนกูถูกตองนั้นเปkนการเพิ่มภาระค#าใชจ#าย
ใหแก#ผูออกหุนกู เนื่องจากผูออกหุนกูตองปฏิบัติใหเปkนไปตาม
กฎหมายและมีการรับรองความถูกตองของขอมูลตามกฎหมาย
อยู#แลว และตามร#างประกาศ ก.ล.ต. เรื่อง การขออนุญาตและ
อนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม# ซึ่งกําหนดใหตัวกลาง
(ผูจั ดจํา หน# าย) มี หนาที่ร# วมจั ดทํา และรับ รองว#า ผูออกหุ นกู มี
คุณสมบัติและปฏิบัติเปkนไปตามหลักเกณฑ7ที่กําหนด

7.3 หนาที่งดเวนกระทําการ
ตราบเท#าที่ผูออกหุนกูมีภาระหนี้ตามหุนกู ผูออกหุนกูตกลงจะงดเวน
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กระทําการ ดังต#อไปนี้
(ก) [ระบุขอจํากัดการก#อหนี]้
(หมายเหตุ “ขอกําหนดสิทธิดานการเงิน (Financial Covenants)
จะตองมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
(1) ตัว แปร (Ratio) ทุ ก ตั ว (ถามี) จะมี นิ ย ามและสูต รการ
คํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใชในการคํานวณกําหนดไวโดยชัด
แจงและสามารถเขาใจไดตรงกัน
(2) งบการเงินที่ใชอางอิงจะตองเป<นงบที่ผ านการสอบทาน
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(3) มีการกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจงขอมูลใหแก
ผูถือหุนกูและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการฝTาฝUนขอกําหนดจะอยาง
ชัดเจนและบังคับได”)

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต#างๆ ที่ผูออกหุนกู
ไดใหไวหรือทําขึ้นก#อนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไม#จํานอง จํานํา
ก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย7สินและ/หรือ
รายไดของตนทั้งในปeจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตาม
หุนกูและขอกําหนดสิทธินี้คางชําระอยู# เวนแต#การจํานอง จํานํา ก#อ
ภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล#าวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุอย#างใดอย#างหนึ่งดังต#อไปนี้
(1) สิท ธิข องบุ คคลภายนอกเหนือ ทรัพ ย7สิน ของผูออกหุ นกู ที่
เกิดขึ้นดวยอํานาจแห#งกฎหมายเช#นสิทธิยึดหน#วง สิทธิในทางจําเปkน
เปkนตน
(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใดๆ ซึ่งก#อขึ้นบนทรัพย7สินใด

1) ควรกําหนดใหผูออกหุนกูมีความยืดหยุ#นในการดําเนินธุรกิจ
ตามสภาวะโอกาส ณ ขณะใดๆ เช# น Securitization หรื อ
ลักษณะใกลเคียงกัน หากไม#กระทบต#อความสามารถในการ
ชําระหนี้อย#างมีนัยสําคัญ
2) เสนอใหปรับขอความ
“นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต#างๆ ที่ผูออกหุนกู
ไดใหไวหรือทําขึ้นก#อนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไม#จํานอง
จํานํา ก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย7สิน
และ/หรือรายไดของตนสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของผู
ออกหุนกู ทั้งในปeจจุบันและอนาคตตลอดเวลาทีย่ ังคงมีหนี้ตาม
หุนกูคางชําระอยู# เวนแต#การจํานอง จํานํา ก#อภาระหลักประกัน
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ที่ผูออกหุนกูจําเปkนตองจัดหามา เพื่อใชในการดําเนินกิจการหลัก
ของตนอันเปkนทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช#น การซื้อวัตถุดิบโดยตก
ลงใหมี ก ารยึ ด หน# ว งกรรมสิ ท ธิ์ จ นกว# า จะชํ า ระราคาเสร็ จ สิ้ น
(Retention of title) เปkนตน
(3) การก# อหลั กประกั นหรือ ภาระผู ก พัน ใดๆ ตามเงื่อ นไขที่
กําหนดขึ้นประกอบการขอหรือการไดรับ สัมปทาน ใบอนุญาต การ
อนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คลายคลึงกันที่ผูออกหุนกูเขา
ทํากับหรือออกโดยหน#วยงานของรัฐ
(4) การก#อภาระหลักประกันที่ก#อขึ้นหรืออนุญาตใหก#อขึ้นดวย
ความยินยอมล#วงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกู หรือผูออกหุนกูจะไดมี
การจัดใหผูถือหุ นกูมีสิทธิ ในหลัก ประกัน เดียวกัน นั้นในลํ าดับเท# า
เทียมกัน และมีสิทธิไ ดรับชําระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส#วน
เสมอกัน กับบุคคลผูรับหลักประกันรายอื่น
(5) การก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเปkนทาง
ธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเปkนประกันหนี้ทุกประเภทของผูออกหุนกู
ซึ่งมีมูลค#าวงเงินที่เปkนประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม#เกินกว#า
[ ] บาท ณ เวลาใด ๆ แต#ทั้งนี้ภาระหนี้ตามขอนี้ไม#รวมถึงหนี้เงิน
กูยืม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล#าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย#างใด
อย#างหนึ่งดังต#อไปนี้”

3) การกํ า หนดใหการก# อ หลั ก ประกั น ตองขอความยิ น ยอม
ล#วงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกูจะทําใหผูถือหุนกูมีสิทธิมากกว#า
ผูถือหุนสามัญ
4) เสนอใหปรับขอความ
“การก#อภาระหลั กประกันหรือภาระผูก พันใด ๆ อันเปk นทาง
ธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเปkนประกันหนี้ทุกประเภทของผูออกหุน
กูซึ่งมีมูลค#าวงเงินที่เปkนประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม#เกิน
กว#า [ ] บาท ณ เวลาใด ๆ แต#ทั้งนี้ภาระหนี้ตามขอนี้ไม#รวมถึง
หนี้เงินกูยืม”

(ค) ผูออกหุนกูจะไม#ประกาศจ#ายเงินปeนผลในกรณีที่ผูออกหุนกูไม# 1) ไม#จําเปkนตองกําหนดเนื่องจากการผิดนัดไม#ชําระเงินตนหรือ
ชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยหุนกูที่ถึงกําหนดชําระแลว หรือมีเหตุ ดอกเบี้ ยหุนกู มีมาตรการที่ กําหนดไวตามขอกํา หนดสิ ทธิและ
ผิดนัดหรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
กฎหมายเรื่องผิดสัญญาอยู#แลว

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

7.4

ในกรณีดังต#อไปนี้ผูออกหุนกูจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง
การใชสิทธิแปลงสภาพ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค#าที่ตราไวของหุนของผูออกหุน
กูอันเปkนผลมาจากการรวมหุนหรือแบ#งแยกหุน
(ข) เมื่อผูออกหุนกูเสนอขายหุนที่ออกใหม#ใด ๆ ในราคาที่ต่ํา
กว#าราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนนั้น
หรื อราคาตลาดในช#ว งก# อนการเสนอขายหุ นนั้ น และเปk นวิ ธีก าร
คํานวณราคาที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
(ค) เมื่อ ผูออกหุนกูเสนอขายหลักทรัพย7 ที่ออกใหม#ประเภท
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ นหรื อ หุ นกู แปลงสภาพใด ๆ โดย
กําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม#เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ นหรื อ หุ นกู แปลงสภาพนั้ น ต่ํ า กว# า ราคาหุ นที่
คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้นหรือราคาตลาดในช#วงก#อนการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้น
และเปkนวิธีการคํานวณราคาที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
2) เสนอใหปรับขอความ
“ผูออกหุนกูจะไม#ประกาศจ#ายเงินปeนผลในกรณีที่ผูออกหุนกูไม#
ชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยหุนกู หรือมีเหตุผิดนัดหรือ
เหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น”

(ง) เมื่อผูออกหุนกูจ#ายเงินปeนผลทั้งหมดหรือบางส#วนเปkนหุน
ที่ออกใหม#ใหแก#ผูถือหุน
31 / 61
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(จ) เมื่อผูออกหุนกูจ#ายเงินปeนผลเปkนเงินซึ่งเกินกว#าอัตราที่
ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั บ (ก) ถึ ง (จ)ที่ ทํ า ใหผล
ประโยชน7ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือหุนกูจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลง
สภาพดอยไปกว#าเดิม
7.5 ในกรณีที่ ผู ออกหุ นกูไม# ส ามารถจัด ใหมีหุ นเพื่อ รองรั บ หุ นกู แปลง
สภาพ ผูออกหุนกูตองชําระค#าเสียหายใหแก#ผูถือหุนกูเปkนจํานวนไม#
ต่ํากว#าส#วนต#างของราคาตลาดของหุนของผูออกหุนกูซึ่งเปkนประเภท
เดียวกับหุนที่ออกใหม#เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพในวันที่มีการใช
สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คํานวณไดจากอัตราการแปลงสภาพ
7.6 ระบุ ข อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ หนาที่ ข องผู ออกหุ นกู อื่ น ๆ ทั้ งในส# ว นที่
จะตองปฏิบัติและงดเวนการปฏิบัติ]
ขอ 8 ดอกเบี้ย
8.1 [ระบุ ข อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย การคํ า นวณดอกเบี้ ย และวั น
กําหนดชําระดอกเบี้ย]
8.2 ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไม#ชําระเงินตนตามเงื่อนไขในขอกําหนด
สิทธิ ดอกเบี้ยสํ าหรั บเงิ นตนคางชํ าระนั บจากวัน ถึงกํา หนดชําระ
จนถึงวันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัด ทั้งนี้ ไม#ว#าผูแทนผูถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุน
กูตามขอ 10.2 แลวหรือไม#ก็ตาม

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

[ระบุขอกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย วันที่คํานวณดอกเบี้ย การคํานวณ
ดอกเบี้ย และวันกําหนดชําระดอกเบี้ย]
ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไม#ชําระเงินตนตามเงื่อนไขในขอกําหนด
สิทธิ ดอกเบี้ยสํ าหรั บเงิ นตนคางชํ าระนั บจากวัน ถึงกํา หนดชําระ
จนถึงวันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัด ทั้งนี้ ไม#ว#าผูแทนผูถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุน
กูตามขอ 12.2 แลวหรือไม#ก็ตาม
8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชําระ
ดอกเบี้ย (หากมี)]

ขอ 9 วิธีการ เวลา และสถานทีส่ ําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู
9.1 การชําระเงินตน
(ก)
กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแก#ผูถือหุนกูโดย กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแก#ผูถือหุนกูโดย
[เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชี [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชี

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

(ข)

9.2
(ก)

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปkนหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล#วงหนา
แลวไม#นอยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน] ทั้งนี้
ผูออกหุนกูไม#จําตองชําระเงินจนกว#าผูถือหุนกูจะไดนําใบหุนกูมา
เวนคืน ณ สํานักงานใหญ#ของผูออกหุนกูแลว ซึ่งผูถือหุนกูจะนําใบ
หุนกูมาเวนคืนก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะออก
หนังสือใหไวเปkนหลักฐาน
กรณีของหุนกูที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกูแทน ผูออกหุน
กูจะชําระเงินตนตามหุนกู ใหแก#บุคคลที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจงมายังผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกูว#าเปkนผู
ทรงสิทธิในหุนกูจํานวนต#าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไว
ในชื่อของศูนย7รับฝากหลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนาม
ของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปkน
หนังสือใหผูออกหุนกูทราบล#วงหนาแลวไม#นอยกว#า [•] วันทําการ
ก# อ นวั น ถึ ง กํ า หนดชํ า ระเงิ น ] แต# ผู ออกหุ นกู ไม# จํ า ตองชํ า ระเงิ น
จนกว#าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูจากศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7แลว ซึ่งศูนย7รับฝากหลักทรัพย7จะนําส#งใบหุนกูหรือใบรับ
เพื่อใชแทนใบหุนกูก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะ
ออกหนังสือใหไวเปkนหลักฐาน

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปkนหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล#วงหนา
แลวไม#น อยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกํ าหนดชํ าระเงิ น] ทั้ง นี้
ผูถือหุนกูไม#จําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงินตน เวนแต#ใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูหรือนายทะเบียนหุนกูจะเรียก
ใหผูถือหุนกูนําใบหุนกูมาเวนคืนก็ไดซึ่งในกรณีดังกล#าวผูออกหุนกูไม#
จําตองชําระเงินจนกว#าจะไดรับใบหุนกูแลว
กรณีของหุนกูที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกูแทน ผูออก
หุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกู ใหแก#บุคคลที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจงมายังผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกูว#าเปkนผู
ทรงสิทธิในหุนกูจํานวนต#างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวใน
ชื่อของศูนย7รับฝากหลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู
ถื อ หุ นกู / การโอนเงิ น เขาบั ญ ชี ธ นาคารตามที่ ไ ดมี ก ารแจงเปk น
หนังสือใหผูออกหุนกูทราบล#วงหนาแลวไม#นอยกว#า [•] วันทําการ
ก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน] เวนแต#ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู
ออกหุนกูจะไม#ชําระเงินจนกว#าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทน
ใบหุนกูจากศูนย7รับฝากหลักทรัพย7แลวก็ได ในกรณีดังกล#าวศูนย7รับ
ฝากหลักทรัพย7จะนําส#งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูก#อนวัน
ถึ ง กํ า หนดชํ า ระเงิ น ก็ ไ ดโดยผู ออกหุ นกู จะออกหนั ง สื อ ใหไวเปk น
หลักฐาน

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถามี)
กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแก#ผูถือหุนกูโดย กรณีทั่วไป ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยหรือเงินอื่นใดตามหุนกูใหแก#
[เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชี ผูถือหุนกูโดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู / การโอน
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ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปkนหนังสือใหผูออกหุนกูทราบล#วงหนา
แลวไม# น อยกว# า [•] วั น ทํ า การก# อ นวั น ถึ ง กํ า หนดชํ า ระเงิ น ] แต#
สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายผูออกหุนกูไม#จําตองชําระเงินจนกว#าจะ
ไดมีการนําใบหุนกูมาเวนคืน ณ สํานักงานใหญ#ของผูออกหุนกูแลว
ซึ่งผูถือหุนกูจะนําใบหุนกูมาเวนคืนก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได
โดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปkนหลักฐาน
กรณีของหุนกูที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกูแทน ผูออกหุน
กูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแก#บุคคลที่ศูนย7รบั ฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูว#าเปkนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ต#าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมของผูออกหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร] แต#ผูออกหุนกูไม#จาํ ตองชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายจนกว#า
จะไดรับใบหุนกูหรือใบรับที่ใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7แลว ซึ่งศูนย7รับฝากหลักทรัพย7จะนําส#งใบหุนกูหรือใบรับ
เพื่อใชแทนใบหุนกูก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยผูออกหุนกูจะ
ออกหนังสือใหไวเปkนหลักฐาน
หากวั น ครบกํา หนดชํ า ระเงิ น ตามหุ นกู (ไม# ว# า จะเปkน เงิ น ตนหรื อ
ดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแก#ผูถือหุนกูไม#ตรงกับวันทําการ
ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปkนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไม#จําตอง
จ#ายเงินเพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแต#
ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต#ไ ม#รวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คํานวณดอกเบี้ยดวย

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
เงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไ ดมีการแจงเปkนหนังสือใหผูออกหุนกู
ทราบล#วงหนาแลวไม#นอยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระ
เงิน] โดยผูถือหุนกูไม#จําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงินตาม
ขอ 9.2 นี้ เวนแต#ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผูออกหุนกูหรือนาย
ทะเบียนหุนกูจะเรียกใหผูถือหุนกูนําใบหุนกูมาเวนคืนก็ไดซึ่งในกรณี
ดังกล#าวผูออกหุนกูไม#จําตองชําระเงินจนกว#าจะไดรับใบหุนกูแลว
กรณีของหุนกูที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผูถือหุนกูแทน ผูออกหุน
กูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแก#บุคคลที่ศูนย7รบั ฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูว#าเปkนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ต#างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7โดย[เช็คขีดคร#อมของผูออกหุนกู / การโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร] เวนแต#ในกรณีที่มเี หตุอนั ควรสงสัย ผูออกหุนกูจะไม#ชําระ
เงินจนกว#าจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูจากศูนย7รับ
ฝากหลักทรัพย7แลวก็ได ในกรณีดงั กล#าวศูนย7รับฝากหลักทรัพย7จะ
นําส#งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูก#อนวันถึงกําหนดชําระ
เงินก็ไดโดยผูออกหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปkนหลักฐาน
ในการชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ ผูออกหุนกูจะชําระใหผูถือหุนกู
ภายในเวลา [•] น. ของวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู หากวัน
ครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไม#ว#าจะเปkนเงินตนหรือดอกเบี้ย
หรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแก#ผูถือหุนกูไม#ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อน
วันชําระเงินไปเปkนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไม#จําตองจ#ายเงิน
เพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแต#ในกรณี
ดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป
จนถึง (แต#ไม#รวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณ
ดอกเบี้ยดวย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

1) ตามปกติในขอกําหนดสิทธิจะกําหนดวันชําระเงินไว แต#ยังไม#
มีการกําหนดเวลาที่แน#นอนว#าตองชําระภายในเวลาเท#าไหร# ทํา
ใหมีผลเกี่ยวกับระยะเวลาผิดนัดชําระหนี้ ในกรณีที่ผูออกตรา
สารไม#ชําระหนี้ในวันที่กําหนดไวดังกล#าวจะถือว#าผูออกผิดนัด
เมื่อใด เวลาเท#าไหร# ดังนั้นจึงควรระบุเวลาชําระหนี้ที่ชัดเจนไว
ในขอกําหนดสิทธิ
2) ปeจจุบันมีวิธีชําระเงิน 2 แบบ แบบแรกคือโอนเขาบัญชีผูถือ
หุนกู และแบบที่สองคือ จ#ายเปkนเช็ค ซึ่งในกรณีแรกการโอน
เงินเขาบัญชีตองพิจารณาว#าในทางปฏิบัติเงินเขาบัญชีผูถือหุนกู
ในวันถึงกําหนดชําระภายในระยะเวลากี่โมง หากไม#มีประเด็น

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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ความเห็น/ขอเสนอแนะ
ก็สามารถระบุในขอกําหนดสิทธิได สําหรับกรณีเช็ค ในทาง
ปฏิบัติจะส#งเช็คใหแก#ผูถือหุนกูก#อนวันถึงกําหนดชําระ เมื่อนํา
เช็คไปขึ้นก#อนวันถึงกําหนดชําระ ผูถือหุนกูย#อมสามารถถอน
เงินได ทั้งนี้การที่ไม#ไดระบุเวลา ในทางปฏิบัติทั่วไปจะถือวัน
และเวลาเปcดทําการ แต#เห็นว#าหากการกําหนดเวลาชําระไวใน
ขอกําหนดสิทธิก็จะทําใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
3) ไม#เห็นดวยที่จะเพิ่มเติมขอความ
1) เห็นดวยที่มีการกําหนดลําดับการจัดสรรชําระหนี้ใหชัดเจน
ในกรณีที่มีการเรียกรองแลวไดรับการชําระหนี้ ใหสิทธิผูแทน
ผูถือหุนกูไดรับชําระหนี้ก#อน สอดคลองกับประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู ฯ ขอ 18 ซึ่ง
กําหนดให “กอนดําเนินการแจกจายทรัพยVสินทีไ่ ดจากการ
เรียกรองคาเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชําระหนี้
ใหแกผูถือหุนกูในแตละครั้ง ใหผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิหัก
คาใชจายที่ทดรองจายไปเพื่อการดังกลาวออกจากทรัพยVสินนั้น
ได”
2) เสนอใหเพิ่มเติมขอความ

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผูออกหุนกูไดชําระเงินตามหุนกูแลว
การจัดสรรเงินที่ไดรับชําระหนี้มานั้นใหเปkนไปตามลําดับดังต#อไปนี้
(ก) ลําดับที่หนึ่ง ชําระค#าใชจ#ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูแทนผูถือ
หุนกูทดรองจ#ายไปเพื่อดําเนินการเพื่อประโยชน7ของผูถือหุนกู
ซึ่งรวมถึงแต#ไม#จํากัดเฉพาะ ค#าใชจ#ายเพื่อการบังคับชําระหนี้ภายใต
หุนกู
(ข) ลํ า ดั บ ที่ ส องชํ า ระ ดอกเบี้ ย หุ นกู ที่ ค งคางและยั งไม# ไ ดชํ า ระ
ภายใตหุนกูตามที่คํานวณจนถึงวันที่มีการชําระ
(ค) ลําดับที่สาม ชําระเงินตนคงคางภายใตหุนกู และ
(ง) ลําดับที่สี่ จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ใหชําระคืนแก#ผูออกหุนกู
โดยไม#ชักชา
“ลําดับที่หนึ่ง ชําระค#าใชจ#ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูแทนผูถือ
หุ นกู ทดรองจ# า ยไปตามความจํ า เปk น และเหมาะสมเพื่ อ
ดําเนินการเพื่อประโยชน7 ของผูถือ หุนกู ซึ่ง รวมถึงแต#ไม#จํากั ด
เฉพาะ ค#าใชจ#ายเพื่อการบังคับชําระหนี้ภายใตหุนกู”
3)ไม#เห็นดวยกับลําดับการไดรับชําระหนี้ตามขอ 9.4 โดยควร
กําหนดใหมีการชําระดอกเบี้ยและเงินตนคงคางแก#ผูถือหุนก#อน
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ความเห็น/ขอเสนอแนะ
ค#าใชจ#ายของผูแทนผูถือหุนกู ไม#เช#นนั้นอาจเขาข#ายเปkนการผิด
นัดชําระหนี้ไดหากมีเงินเหลือไม#พอที่จะชําระหนี้
4) ในต#างประเทศ Trustee จะไม#ทําหนาที่อะไรเลยถาไม#ไดรับ
indemnity แต#ในประเทศไทยแตกต#างกัน โดยกําหนดให ใน
กรณีที่ตองดําเนินการเรียกรองค#าเสียหายผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
ออกค#า ใชจ# ายไปก# อน ซึ่ง อาจเปk นสาเหตุใ หผูประกอบการไม#
อยากทํ า หนาที่ เ ปk น ผู แทนผู ถื อ หุ นกู จึ ง อยากใหพิ จ ารณาใน
ประเด็นนี้เพิ่มเติมดวย
5) ความเห็นส#วนใหญ#มีความสอดคลองกันว#าควรมีการกําหนด
ลําดับการจัดสรรชําระหนี้ใหชัดเจน
นอกจากนี้ไดมีการเสนอประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
กํา หนดใหผู แทนผูถื อ หุ นกู ตองทดรองค# า ใชจ# า ยในการบั ง คั บ
ชําระหนี้ตามหุนกูไปก#อนดวยโดยเห็นว#าหนาที่ดังกล#าวไม#เปkน
ธรรมต#อผูประกอบธุรกิจผูแทนผูถือหุนกูและเปkนภาระเกินควร
จนเปkนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจํานวนผูประกอบธุรกิจนี้ลดนอยลง
อีกทั้งจะทําใหการดําเนินการบังคับตามหุนกูไม#สามารถกระทํา
ไดทันท#วงที ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว#าควรเสนอใหสํานักงาน ก.ล.ต.
พิจารณาหากลไกที่อาจนํามาใชเพื่อใหผูแทนผูถือหุนกูไม#ตองทด
รองเงินล#วงหนาดังกล#าว เช#น การกําหนดใหมี sinking fund
หรือ escrow account หรือ บัญชีสํารองเงินเพื่อการใชสิทธิ
ตามหุนกู และควรพิจารณาว#าบุคคลใดควรมีหนาที่ในการนําส#ง
เงิ น ดั ง กล# า ว นอกจากนี้ ค วรกํ า หนดว# า ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ไม#
จําเปkนตองดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามหุนกูหากตนไม#ไดรับ
เงินเพื่อนําไปใชเพื่อการดังกล#าวก#อน

ขอ 10
10.1

การไถถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู
ผูออกหุนกูจะทําการไถ#ถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถ#ถอนหุนกูโดย

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ
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การชําระ[เงินตนตามมูลค#าหุนกู]

10.2

ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหล#งอื่น ๆ ไดไม#ว#า
ในเวลาใด ๆ แต#หากผูออกหุนกูทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูเปkนการทั่วไป
ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซื้อคืนหุนกูต#อผูถือหุนกูทุกราย และ
จะตองทําการซื้อคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซึ่งประสงค7จะขายคืนหุนกู
ทุกรายอย#างเท#าเทียมกันตามสัดส#วนที่เสนอขาย

10.3

เมื่ อ ผู ออกหุ นกู ทํ า การซื้ อ คื น หุ นกู แลวจะมีผ ลทํ า ใหหนี้ ต ามหุ นกู
ดัง กล# า วระงับ ลงเนื่ องจากหนี้เ กลื่ อ นกลื นกั น ตามกฎหมาย และ
ผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกล#าวออกเสนอขายต#อไปอีกมิได ซึ่งผูออก
หุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมา
ดังกล#าว รวมทั้งแจงเรื่องการซื้อคืนหุนกูใหตลาดรองที่มีการซื้อขาย
หุ นกู และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย7 แ ละตลาด
หลักทรัพย7ทราบโดยไม#ชักชา ทั้งนี้ จะตองเปkนไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

10.4

ผูออกหุนกูมี สิท ธิไ ถ#ถ อนหุนกูก# อนวัน ครบกํ าหนดไถ# ถอนหุ นกู ได
ภายใตเงื่อนไขดังต#อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว]

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

10.5

ผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถ#ถอนหุนกูก#อน
วันครบกําหนดไถ#ถอนหุนกูไดภายใตเงื่อนไขดังต#อไปนี้
[ระบุกรณีที่ตกลงกันไว]

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ขอ 11

วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ
[ระบุหลักเกณฑ7 เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสภาพแห#งสิทธิตาม

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

เมื่ อ ผู ออกหุ นกู ทํ า การซื้ อ คื น หุ นกู แลวจะมีผ ลทํ า ใหหนี้ ต ามหุ นกู มีการเสนอใหตัด “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ออก
ดัง กล# า วระงับ ลงเนื่ องจากหนี้เ กลื่ อ นกลื นกั น ตามกฎหมาย และ
ผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกล#าวออกเสนอขายต#อไปอีกมิได ซึ่งผูออก
หุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมา
ดังกล#าว รวมทั้งแจงเรื่องการซื้อคืนหุนกูใหผูแทนผูถือหุนกู ตลาด
รองที่มีการซื้อขายหุนกู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7ทราบโดยไม#
ชักชา ทั้งนี้ จะตองเปkนไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม 37 / 61

ขอ
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

หุนกู]
ขอ 12
12.1

การผิดนัดและผลของการผิดนัด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้ถือเปkนการผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้ถือเปkนเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือ (ก) ผูออกหุนกูผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
เงินจํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ่ จํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ
อย#างไรก็ดี กรณีดังกล#าวย#อมไม#ถอื เปkนเหตุผิดนัดหากการไม#ชําระ
เงินตนหรือดอกเบีย้ ดังกล#าวมีสาเหตุมาจากความล#าชา และ/หรือ
ความผิดพลาดทีเ่ กี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู#นอกเหนือ
การควบคุมของผูออกหุนกู และผูออกหุนกูพิสูจน7ใหเปkนที่พอใจแก#
ผูแทนผูถือหุนกูไดว#าตนไดนําดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่น
ใดเขาบัญชีเพื่อชําระหรือดําเนินการชําระใหแก#ผูถือหุนกูแลวตั้งแต#
วันครบกําหนดชําระแต#ผูถือหุนกูมิไดรับชําระโดยเหตุอันจะโทษผู
ออกหุนกูมิไดหรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไม#
สามารถควบคุมได และผูออกหุนกูไดดําเนินการใหผูถือหุนกูไดรับ
ชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่นใดครบถวนภายใน [•]
วันทําการหลังจากวันครบกําหนดชําระ แลวแต#กรณี
(ข) [ผูออกหุนกูฝxาฝyนหนาที่ตามขอ 7.3 (ก)]

(ข) ผูออกหุนกูไม#ปฏิบัตติ ามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจาก
การผิดนัดไม#ชําระเงิน และเหตุผดิ เงื่อนไขเช#นนั้นยังคงมีอยู#เปkน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไดมีการส#งหนังสือแจงใหผูออกหุนกู
แกไขการไม#ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล#าวไปยังสํานักงานใหญ#ของผู

มีการแสดงความคิดเห็นว#าไม#เห็นดวยกับเหตุผิดนัดที่กําหนด
ตามขอ 12.1 (ข) กรณี ผู ออกหุ นกู ฝx า ฝy น หนาที่ ใ นการดํ า รง
สัดส#วนทางการเงินหรือหนาที่ไม#ก#อหนี้ตามสัดส#วนที่ไดระบุไว
เนื่องจากขอ 7.3 (ก) มีผลกระทบกับบริษัทผูออกหุนกูอย#างยิ่ง
(ค) ผูออกหุนกูไม#ปฏิบตั ิตามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจาก
มีการเสนอใหตัดขอความตอนทายดังนี้ออก “หรือผูถือหุนกูที่ถือ
การผิดนัดไม#ชําระเงิน และเหตุผดิ เงื่อนไขเช#นนั้นยังคงมีอยู#เปkน
หุนกูรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ [•] ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถ#
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไดมีการส#งหนังสือแจงเหตุผิดเงื่อนไข ถอนทั้งหมด”
พรอมทั้งแจงใหผูออกหุนกูแกไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล#าวแลวโดย

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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ออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือ
หุนกูรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ [•] ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถ#ถอน
ทั้งหมด
(ค) ผูออกหุนกูผิดนัดชําระหนี้ไม#วา# ในมูลหนี้ใด ๆ เปkนจํานวนเงิน
รวมกันเกินกว#า [•] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท#า จาก
การที่ (1) ผูออกหุนกูไม#ชําระหนีด้ งั กล#าวภายในกําหนดชําระหนีเ้ ดิม
หรือภายในระยะเวลาที่เจาหนี้ขยายให หรือ (2) หนี้ดังกล#าวถูก
เจาหนี้เรียกใหชําระคืนก#อนกําหนดตามสิทธิของเจาหนี้ในสัญญาที่
เกี่ยวของ
(ง) หากผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว#า
[ ] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจาํ นวนเทียบเท#า

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟy…นฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อ
ขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่ง
หรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู
หรือผูออกหุนกูตกเปkนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนด
หรือมีการยึด/อายัดทรัพย7สินของผูออกหุนกูตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ
[•] ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถ#ถอนทั้งหมด

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(ง) ผูออกหุนกูผิดนัดชําระหนี้ไม#ว#าในมูลหนี้ใด ๆ เปkนจํานวนเงิน
รวมกันเกินกว#า [•] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท#า จาก
การที่ (1) ผูออกหุนกูไม#ชําระหนี้ดังกล#าวภายในกําหนดชําระหนี้เดิม
หรือ ภายในระยะเวลาที่เ จาหนี้ข ยายให หรื อ (2) หนี้ ดัง กล#า วถู ก
เจาหนี้เรียกใหชําระคืนก#อนกําหนดตามสิทธิของเจาหนี้ในสัญญาที่
เกี่ยวของ
(จ) ผู ออกหุนกู ตองคํา พิ พากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อคํ า ชี้ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงิน (ไม#ว#าจะเปkนเงินสกุลใด) ครั้งเดียว
หรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกันแลวเปkน
จํานวนเกินกว#า [•] บาท เวนแต#ผูออกหุนกูสามารถพิสูจน7ใหเปkนที่
พอใจแก#ผูแทนผูถือหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดว#าตนจะสามารถ
ชําระหนี้ทั้งจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาหรือ
คําชี้ขาดนั้นโดยไม#ก#อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย#างรายแรง
(ฉ) ผูออกหุนกูตกเปkนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนด
หรือมีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟy…นฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อ
ขอใหผู ออกหุ นกู ลมละลายภายใตกฎหมายที่ เ กี่ ย วของ และ
สถานะการเปkนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือการดําเนินการดังกล#าวไม#ได
รับการปลดเปลื้องภายใน [•] วันนับแต#วั นที่ผูออกหุนกูตกอยู#ใ น
สถานะดังกล#าว หรือนับแต#วันที่มีการยื่นคําฟ{องหรือคํารองต#อศาล
เพื่อดําเนินการเช#นนั้น แลวแต#กรณี
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(ช) เมื่อปรากฏว#ามีคําสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย7สินหรือรายไดของ
ผูออกหุนกู ไม#ว#าในปeจจุบันหรือในอนาคต และไม#ว#าทั้งหมดหรือ
บางส#วน หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต#งตั้ง
ผูบังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคําสั่งหรือการถูกดําเนินการ
ทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอากับกิจการ ทรัพย7สิน หรือรายได
ทั้งหมดหรือบางส#วนของผูออกหุนกู ซึ่งการดําเนินการดังกล#าวอาจ
เกิดผลกระทบในทางลบอย#างรายแรง เวนแต#คดีที่ผูออกหุนกูตอง
คําสั่งยึดหรืออายัดหรือการดําเนินการทางกฎหมายนั้นอยู#ในระหว#าง
การโตแยงโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล#าวใหถือว#ามิไดเปkน
เหตุผดิ นัดที่เกีย่ วของกับหุนกู ตราบเท#าที่คดีหรือการดําเนินการ
ทางกฎหมายนั้นยังไม#มีการตัดสินเปkนที่สุด
(ซ) (1) ผู ออกหุ นกู หยุ ด ประกอบกิ จ การทั้ ง หมดหรื อ บางส# ว นที่
สําคัญ ไม#ว#าจะเปkนการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบอย#างรายแรง หรือ (2) มีคําสั่งหรือมีมติใหผูออกหุนกูเลิก
กิจการ หรือ (3) ผูออกหุนกูประกาศเปkนการทั่วไปว#าจะเลิกกิจการ
หรือ (4) ผูออกหุนกูเขาสู#กระบวนการชําระบัญชี เวนแต#การเลิก
กิจการที่กล#าวมาในขอนี้เปkนผลเนื่องมาจากการปรับโครงสรางการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของผู ออกหุ นกู หรื อ การควบรวมบริ ษั ท ซึ่ ง ตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดังกล#าว นิติบุคคลที่จะคง
อยู#ต#อไปจะเขารับเอาหนี้สินหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่
เกี่ยวกับหุนกูโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล#าว
นั้ น ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ไดใชดุ ล พิ นิ จ แต# ฝx า ยเดี ย วพิ จ ารณาขอมู ล ซึ่ ง
ปรากฏแก#ตน ณ ขณะนั้นแลวเห็นว#าน#าจะไม#ทําใหโอกาสที่จะไดรับ
ชําระหนี้ตามหุนกูของผูถือหุนกูเสียไปหรือดอยลงกว#าเดิม
(ฌ) หนี้ตามหุนกู หรือการกระทําตามภาระหนาที่ที่เปkนสาระสําคัญ
อย#างใดอย#างหนึ่งหรือหลายอย#างของผูออกหุนกู อันเกี่ยวกับหุนกู

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
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หรือที่มีอยู#ภายใตขอกําหนดสิทธินี้ ไม#มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(ญ) ผูออกหุนกูประกาศว#าไม#สามารถปฏิบัติตามภาระหนาที่ทางการ
เงินของตน หรือผูออกหุนกูระงับหรือหยุดพักการชําระหนี้ของตน
เปkนการทั่วไปไม#ว#าทั้งหมดหรือบางส#วน และไม#ว#าเปkนหนี้ประเภท
ใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเขาทําสัญญาใด ๆ กับเจาหนี้รายใด
รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายรวมกั น ของตน เพื่ อ วั ต ถุป ระสงค7 ใ นการ
ปรับโครงสรางหนี้อัน มีลักษณะเปkนการผ#อ นผันการชําระหนี้ของ
ผูออกหุนกู ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระ
หนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย#างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม#ว#าประเภทใด ๆ
ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส#วนซึ่งผูออกหุนกูอาจไม#สามารถ
ชําระไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชํา ระ) หรือผูออกหุนกูเสนอหรือทํ า
ความตกลง หรื อ ทํ า ขึ้ น ซึ่ ง การโอนสิ ท ธิ โ ดยทั่ ว ไป หรื อ การ
ประนีประนอม เพื่อประโยชน7ของเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับหนี้ใด ๆ ของ
ผูออกหุนกู

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
1) มี ค วามเห็ น ว# า ขอนี้ ค วรกํ า หนดใหครอบคลุ ม เฉพาะกรณี
เจาหนี้หุนกูเท#านั้น
2) มี ก ารเสนอใหเพิ่ ม เติ มขอยกเวนในตอนทายว# า “ทั้ ง นี้ ไม#
รวมถึงการกระทําตามขอ 12.1(ฎ) ของผูออกหุนกู ซึ่งเปkนไป
ตามการดําเนินงานตามปกติโดยสุจริตของผูออกหุนกู”
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12.2 ในกรณีที่
(ก) เกิดเหตุผิดนัด ผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
หุนกูเพื่อขอมติในการดําเนินการอย#างใดอย#างหนึ่ง ภายใน 45 วัน
นับแต#วันเกิดเหตุผิดนัดนั้น ทั้ง นี้ หากที่ประชุม ผูถือหุนกูมีมติใ ห
ดําเนินการเรียกรองใหผูออกหุนกูชําระหนี้ตามหุนกู ผูแทนผูถื อ
หุนกูจะตองส#งหนังสือบอกกล#าวเรียกใหชําระหนี้ภายใน [•] วัน
นับแต#วันที่มีมติ
(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอื่นใดนอกจากเหตุผิดนัดตามขอ
12.1 (ก) ผูแทนผูถือหุนกูอาจใชดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝxาย
เดียวในอันที่จะเรียกรองหรือดําเนินการฟ{องรองเอากับผูออกหุนกู
และหากเกิด ความเสี ยหายขึ้น ผูแทนผูถื อหุ นกู จะตองดํ าเนิน การ
เรียกรองค#าเสียหายใหแก#ผูถือหุนกูทั้งปวงดวยภายใน [90] วันนับ
แต#วันที่อาจใชสิทธิเรียกรองเช#นนั้นได

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
12.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 12.1 หาก
(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ
(ข) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปkนหนังสือจากผูถือหุนกู
ที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ [ ] ของหุนกูที่ยัง
มิไดไถ#ถอนทั้งหมด หรือ
(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ
(ง) เปkนกรณีตามขอ 12.1 (จ)ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจง
ไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูที่
คํานวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเปkนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแก#ผู
ถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นดวย ทั้งนี้ การที่ผูออกหุน
กูผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าจํานวนใด ๆ ใหแก#ผูถือหุนรายใด หากไม#
ปรากฏขอเท็ จจริงโดยชัด แจงหรือมีการพิสูจ น7ใหเห็ นชัดแจงเปk น
ประการอื่นใหถือไวก#อนว#าไดมีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
หุนกูทั้งหมด

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
12.3 โดยไม#ขัดหรือแยงกับความในขอ 12.2 เมื่อ

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
1) ควรระบุ ใ หชั ด เจนว# า กรณี ที่ ผู ออกหุ นกู นํ า เงิ น ไปใชผิ ด
(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามขอ 12.1 (ฉ) ขอ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) วัตถุประสงค7จากที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ถือว#าเปkนเหตุผิดนัด
ซึ่งทําใหหนี้ทั้งหมดถึงกําหนดชําระโดยพลันทันทีดวย
หรือขอ 12.1 (ฌ) หรือ
2) ควรระบุว#า กรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัด
(ข) เกิด เหตุผิดนัดตามขอ 12.1 กรณีอื่น นอกจากที่ร ะบุไ วในขอ
(2.1) ชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
12.3 (ก) ซึ่ง
(2.2) ตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขายใหชําระเงิน
(1) ผูแทนผูถือหุนกูใชดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควร
(2.3) ผูออกหุนกูตกเปkนผูมีหนี้สินลนพนตัว
ภายใน 15 วันนับแต#ตนไดรูถึงเหตุผิดนัด เวนแต#ผูแทนผูถือหุนกูจะ
(2.4) ผูออกหุนกูหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส#วน
ไดส#งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.3 (ข) (3) ภายใน
ใหหุ นกูถึ ง กํ า หนดชํ าระโดยพลั น ทัน ที โดยไม# ตองมี ก ารเรี ย ก
กําหนดเวลาตามขอ (ข)(1) นี้แทน หรือ
ประชุมผูถือหุนกูอีก
(2) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปkนหนังสือจากผูถือหุนกู
ไม#ว#ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไม#นอย
กว#ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ#ถอนทั้งหมด หรือ
(3) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู ซึ่งผูแทนผู
ถือหุนกูจะตองจัดประชุมผูถือหุนกูดังกล#าวภายใน 45 วันนับแต#ตน
ไดรูถึงเหตุผิดนัด
และเหตุผิดนัดนั้นยังคงดํารงอยู#จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกใหชําระหนี้
โดยพลันส#งถึงหรือถือว#าส#งถึงผูออกหุนกูแลว ใหถือว#าหนี้เงินตาม
หุนกูทั้งหมดซึ่งยังไม#ถึงกําหนดชําระเปkนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
และผูออกหุนกูจะตองชําระเงินตนคงคางทั้งหมดภายใตหุนกู พรอม
ดวยดอกเบี้ยตามขอกําหนดสิทธิที่คํานวณจนถึงขณะนั้นใหแก#ผูถือ
หุนกูภายในกําหนดเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยัง
ผูออกหุนกูใหทําการชําระดังกล#าว โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้น
ดวย (“หนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลัน”) ทั้งนี้ การที่ผูออกหุนกู
ผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าจํานวนใด ๆ ใหแก#ผูถือหุนรายใด หากไม#
ปรากฏขอเท็ จจริงโดยชัด แจงหรือมีการพิสูจ น7ใหเห็ นชัดแจงเปk น
ประการอื่นใหถือไวก#อนว#าไดมีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
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(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้
ที่คางชําระอยู#ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท#าที่จะสามารถกระทํา
ได ซึ่ ง รวมถึ ง การฟ{ อ งรองบั ง คั บ คดี เ อากั บ ผู ออกหุ นกู ดวยหาก
สามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
(ข) ผูถือหุนกูแต#ละรายจะมีสิทธิฟ{องรองบังคับชําระหนี้ตาม
หุ นกู ที่ ค างชํ า ระแก# ต นเองจากผู ออกหุ นกู ไดดวยตนเองก็ ต# อ เมื่ อ
หลังจาก 14 วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผู
ออกหุนกูตามขอ 12.2 แลว ยังไม#มีการชําระหนี้ที่คางชําระแก#ตน
และขณะที่ผูถือหุนกูฟ{องคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการ
ฟ{องรองผูออกหุนกูใหชําระหนี้ที่คางชําระ

อนึ่ ง ผูแทนผูถื อหุ นกู จะตองส#ง หนั งสื อเรีย กใหชํา ระหนี้ โดยพลั น
ภายใน 5 วันทําการนับแต#ตนไดรูถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไวในขอ 12.3
(ก) หรือนับแต#วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ 12.3 (ข) (1)
หรือนับแต#วันไดรับหนังสือรองขอตามขอ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต#
วันที่ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติตามขอ 12.3 (ข) (3) แลวแต#กรณี
12.4 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือบอกกล#าวเรียกใหชําระหนี้
ตามขอ 12.2 หรือส#งหนังสือเรียกใหชําระหนี้โดยพลันไปยังผูออก
หุนกูตามขอ 12.3 แลว
(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้
ที่คางชําระอยู#ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท#าที่จะสามารถกระทํา
ได ซึ่ ง รวมถึ ง การฟ{ อ งรองบั ง คั บ คดี เ อากั บ ผู ออกหุ นกู ดวยหาก
สามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
(ข) ผูถือหุนกูแต#ละรายจะมีสิทธิฟ{องรองบังคับชําระหนี้ตาม
หุ นกู ที่ ค างชํ า ระแก# ต นเองจากผู ออกหุ นกู ไดดวยตนเองก็ ต# อ เมื่ อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกู
ตามขอ 12.3 แลว ยังไม#มีการชําระหนี้ที่คางชําระแก#ตน และขณะที่
ผู ถื อ หุ นกู ฟ{ อ งคดี นั้ น ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ยั ง มิ ไ ดดํ า เนิ น การฟ{ อ งรอง
ผูออกหุนกูใหชําระหนี้ที่คางชําระ

การประชุมผูถือหุนกู
ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไม#ว#าใน

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

12.3 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ
12.2 แลว

ขอ 13
13.1

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ปรากฏขอเท็ จจริงโดยชัด แจงหรือมีการพิสูจ น7ใหเห็ นชัดแจงเปk น
ประการอื่นใหถือไวก#อนว#าไดมีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
หุนกูทั้งหมด

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

13.2

13.3

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
เวลาใด ๆ แต#ผูแทนผูถือหุนกู จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูโดยเร็ ว
ซึ่งจะตองไม#เกิน 30 วัน นับแต#วันที่ผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังมิไดไถ#ถอนทั้งหมดมีคํา
ขอเปkนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุมผูถือหุนกู หรือนับแต#
วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้
(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ 12.1
และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดส#งหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกู
ใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 12.2 วรรคสอง
(ข) หากมี ก ารเสนอขอแกไขเปลี่ ย นแปลงขอกํ า หนดสิ ท ธิ ใ น
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 16.1
(ค) หากมีกรณีที่จะตองแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหม#แทนผูแทน
ผูถือหุนกูรายเดิม เวนแต#เปkนกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 15.3 (ข)
(ง) หากมีเหตุการณ7สําคัญซึ่งผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูที่ถือหุน
กู หรื อ ถื อ หุ นกู รวมกั น ไม# น อยกว# า 25 ของหุ นกู ที่ ยั ง มิ ไ ดไถ# ถ อน
ทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นว#าอาจกระทบต#อ
ส#วนไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ
มติ โดยชอบของที่ ประชุม ผูถื อ หุนกูที่ เ รีย กประชุ มและดํ าเนิ นการ
ประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือหุนกูทุกรายไม#ว#าจะได
เขาร#วมประชุมหรือไม#ก็ตาม ส#วนหลักเกณฑ7ในการประชุมผูถือหุนกู
นั้นจะเปkนไปตามเอกสารหมายเลข [ ] แนบทายขอกําหนดสิทธิ
ผูออกหุนกูจะเปkนผูรับผิดชอบค#าใชจ#ายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
จัดการประชุมผูถือหุนกูทั้งที่เรียกประชุมโดยผูออกหุนกู และที่เรียก

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม 45 / 61
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ประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู

ขอ 14 อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู
14.1 ผูแทนผูถือหุนกูไม#ตองรับผิดต#อผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องตน เวนแต# บ รรดาความ
เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก#ผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่
หรือ ละเวนการปฏิบัติ หนาที่ดวยความจงใจหรือ โดยมิไ ดใชความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปkน
ผูแทนผูถือหุนกู

14.2

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ผูแทนผูถือหุนกูไม#ตองรับผิดต#อผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องตน เวนแต# บ รรดาความ
เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก#ผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่
หรือ ละเวนการปฏิบัติ หนาที่ดวยความจงใจหรือ โดยมิไ ดใชความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปkน
ผูแทนผูถือหุนกู อย#างไรก็ตาม โดยไม#ขัดหรือแยงกับขอบเขตความ
รับผิดของผูแทนผูถือหุนกูดังกล#าวขางตน ผูแทนผูถือหุนกูไม#ตอง
รับผิดชอบต#อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําที่กระทําลงตามมติที่ประชุมผูถือหุนกู

นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบดังต#อไปนี้
(ก) ดําเนินการต#าง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 14.2 นี้ และขออื่น ๆ
ของขอกําหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผแทนผู
ู
ถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจ
ของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจได
โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผูถือหุนกูเปkนหลัก
(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องต#าง ๆ ดังต#อไปนีโ้ ดยไม#ตอง (ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องต#าง ๆ ดังต#อไปนีโ้ ดยไม#ตอง
ไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู
ไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู
(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
(1) ...
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าจะเปkน
ประโยชน7ต#อผูถือหุนกูหรือไม#ทําใหสิทธิประโยชน7ของผูถือหุนกูดอย
ลง และ
(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นทีผ่ ูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าเปkนการแกไข เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นทีผ่ ูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าเปkนการแกไข

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง

(3) ผ#อนผันหรือยกเวนไม#ถือว#ากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 12.1
ในขณะใดขณะหนึ่งเปkนกรณีผิดนัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 12.2
หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าการผ#อนผันหรือยกเวนดังกล#าวเปkนเรื่อง
ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผูถือหุนกูเปkนหลัก
(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย7สินรวมทั้งหลักประกัน
(ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนด
สิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู
(ง) เขาร#วมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นต#อที่
ประชุมผูถือหุนกูว#าควรจะดําเนินการอย#างไรในกรณีที่ผูออกหุนกูไม#
ปฏิ บั ติ ต ามขอกํ า หนดสิ ท ธิ หรื อ ในกรณี อื่ น ๆ ที่ มี ห รื อ อาจมี
ผลกระทบต#อผลประโยชน7ของผูถือหุนอย#างมีนัยสําคัญ
(จ) จัดทํารายงานส#งใหแก#ผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ได
ดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไม#ชักชา

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง หรือเปkนการแกไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ7
มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน#วยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ที่ใชบังคับกับหุนกู
(3) ผ#อนผันหรือยกเวนไม#ถือว#ากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 12.1
ในขณะใดขณะหนึ่งเปkนกรณีผิดนัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 12.2
ขอ 12.3 และขอ 12.4 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นว#าการผ#อนผันหรือ
ยกเวนดังกล#าวเปkนเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผู
ถือหุนกูเปkนหลัก
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(ง) เรีย กประชุมผู ถือหุนกูตามหลักเกณฑ7 และวิ ธีการที่ระบุ ไ วใน
ขอกําหนดสิทธิและเขาร#วมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอ
ความเห็นต#อที่ประชุมผูถือหุนกูว#าควรจะดําเนินการอย#างไรในกรณีที่
ผูออกหุนกูไม#ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต#อผลประโยชน7ของผูถือหุนอย#างมีนัยสําคัญ
(จ) พิจารณาจากขอมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนไดรับ ว#าผูออก
หุนกูไดกระทําการฝxาฝyนขอกําหนดสิทธิหรือไม# หรือมีเหตุผิดนัดใด
เกิดขึ้นหรือไม# ตลอดจนติดตามดูแลใหผูออกหุนกูปฏิบัติตามหนาที่ที่
ระบุไ วในขอกํา หนดสิทธิ รวมถึงจั ดทํารายงานส# งใหแก#ผูถื อหุนกู
เกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผู
ถือหุนกูโดยไม#ชักชา
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(ฉ) อํ า นวยความสะดวกแก# ผู ถื อ หุ นกู ในการตรวจสอบเอกสาร
ขอมูล และรายงานใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดจัดไวใหแก#ผูแทนผูถือหุนกู
ตามขอกําหนดสิทธิ ณ สํานักงานที่ระบุไวของผูแทนผูถือหุนกูในวัน
และเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู
(ช) ตรวจสอบจากขอมูลและเอกสารที่ตนไดรับว#าผูออกหุนกูปฏิบัติ
ตามหนาที่ ใ นขอกํ า หนดสิ ท ธิ ห รื อ ไม# และแจงใหผู ถื อ หุ นกู ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือไดรับทราบมา หรือ
ที่ไดรับแจงจากผูออกหุนกู รวมทั้งแจงผูถือหุนกูถึงการกระทําใดๆที่
ตนไดกระทําลงเนื่องจากการเกิดเหตุผิดนัดนั้น

14.3

(ฉ) ในกรณี ที่ ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละไม# ส ามารถ
ดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 วันนับจาก
วัน ที่ ขาดคุณ สมบั ติ นั้น ผูแทนผู ถื อ หุนกู จะตองแจงใหผู ออกหุ นกู
ทราบเปkนหนังสือทันที ที่พนระยะเวลาดังกล#าวเพื่อใหผูออกหุนกู
เสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาที่เปkนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และ
จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 13.1 (ค) โดยไม#ชักชา

(ซ) ในกรณี ที่ ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละไม# ส ามารถ
ดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 วันนับจาก
วัน ที่ ขาดคุณ สมบั ติ นั้น ผูแทนผู ถื อ หุนกู จะตองแจงใหผู ออกหุ นกู
ทราบเปkนหนังสือทันที ที่พนระยะเวลาดังกล#าวเพื่อใหผูออกหุนกู
เสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาที่เปkนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และ
จะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 13.1 (ค) โดยไม#ชักชา

ผูแทนผู ถื อหุ นกู จะตองปฏิ บัติ ห นาที่ ดวยความซื่อ สั ต ย7สุ จ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน7ของผูถือหุนกู แต#ผูแทนผูถือหุนกูไม#
ตองรับผิดชอบต#อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผูมี
อํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทํา
โดยผูเชี่ยวชาญใหแก#ผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปkนการ
เชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมาย
ไดจากบุคคลที่ประกอบการเปkนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏใน
ภายหลังว#าหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกล#าว
จะมีขอบกพร#องหรือไม#เปkนความจริง

ผูแทนผู ถื อหุ นกู จะตองปฏิ บัติ ห นาที่ ดวยความซื่อ สั ต ย7สุ จ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน7ของผูถือหุนกูตามที่จะพึงคาดหมายได
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเปkนผูแทนผูถือหุนกู แต#ผูแทนผูถือหุนกู
ไม#ตองรับผิดชอบต#อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องตนโดยเชื่ อ ถื อ หนั ง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดย
กรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือ
ขอมูลที่จัดทําโดยผูเชี่ยวชาญใหแก#ผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง
หากเปkนการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะ
พึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปkนผูแทนผูถือหุนกู แมจะ
ปรากฏในภายหลั ง ว# า หนั งสื อ รั บ รอง ความเห็ น คํ าแนะนํ า หรื อ

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย
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รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
ขอมูลดังกล#าวจะมีขอบกพร#องหรือไม#เปkนความจริง
14.4 ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูชดใชเพื่อค#าใชจ#าย
ใด ๆ ที่ ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ตองออกใชไปเนื่ อ งจากดํ า เนิ น การตาม
ขอกําหนดสิทธิหรือการใชสิทธิเ รียกรองใหผูออกหุนกูปฏิบัติตาม
ขอกําหนดสิทธิเพื่อประโยชน7ของผูถือหุนกูซึ่งรวมถึงค#าใชจ#ายในการ
ดําเนินการทางกฎหมายและค#าใชจ#ายในการว#าจางที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญดวย

ขอ 15
15.1

15.2

การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู
ผู ออกหุ นกู ไดแต# ง ตั้ ง [ระบุ ชื่ อ ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ] ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนตามกฎหมายที่เกี่ยวของและมีความเปkนอิสระ ใหทําหนาที่
เปk น ผู แทนผู ถื อ หุ นกู โดยไดรั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 แลว และให
ถือว#าผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแต#งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่
จะแต#งตั้ง] เปkนผูแทนผูถือหุนกู

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
1) ควรเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ7 กํ า หนด/จํ า กั ด ค# า ใชจ# า ยในการ
ดําเนินการทางกฎหมายและค#าใชจ#ายในการว#าจางที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญดวย
2) มีความเห็นใหเพิ่มเติมถอยคํา เปkน “ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิ
เรียกใหผูออกหุนกูชดใชเพื่อค#าใชจ#ายใด ๆ ที่ผูแทนผูถือหุนกู
ตองออกใชไปตามความจํ า เปk น และเหมาะสมเนื่ อ งจาก
ดําเนินการตามขอกําหนดสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองใหผูออก
หุนกูปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิเพื่อประโยชน7ของผูถือหุนกูซึ่ง
รวมถึงค#าใชจ#ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค#าใชจ#ายใน
การว#าจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญดวย”

ผูออกหุนกูไดแต#งตั้ง [ระบุชื่อผูแทนผูถือหุนกู] มีที่ตั้งสํานักงานใหญ#
อยู# ที่ [ ] ซึ่ ง มีคุ ณสมบั ติ ครบถวนตามกฎหมายที่ เกี่ ยวของและมี
ความเปk นอิ ส ระ ใหทํ า หนาที่เ ปk น ผูแทนผู ถื อหุ นกู โดยไดรั บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาด
หลักทรัพย7 แลว และใหถือว#าผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุน
กูแต#งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต#งตั้ง] เปkนผูแทนผูถือหุนกู

กรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังต#อไปนี้
(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปkนผูแทนผู ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน7ขัดแยงใน
ถือหุนกู และไม#สามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับ การปฏิบัตหิ นาที่เปkนผูแทนผูถือหุนกู ตามหลักเกณฑ7ที่
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แต#วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และ
ตลาดหลักทรัพย7 และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและการขาด
คุณสมบัตินั้นเปkนเหตุใหสํานักงาน ก.ล.ต. สั่งใหงดเวนการทําหนาที่
ผูแทนผูถือหุนกูหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเปkนผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือการเกิดประโยชน7
ขัดแยงขึ้นนั้นไม#ไดรับการผ#อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจาก
เห็นว#าผู แทนผูถือ หุนกูปฏิบั ติหนาที่ไ ม#เหมาะสมหรือบกพร#องต# อ
หนาที่

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

(ค) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝxาฝyนขอกําหนดของสัญญา
แต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ และการฝxาฝyนนั้นยังคง
ไม#ไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู
ออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทําการแกไข

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่โดยถูกตองตามวิธีการที่
กําหนดไวในสัญญาแต#งตั้งผูแทนผูถือหุนกู

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

เมื่อเกิดกรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือ
หุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการดังต#อไปนี้
(ก) เรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู เพื่ อ ใหลงมติ อ นุ มั ติ ก าร
เปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแต#งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผูออกหุนกู
เขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ
(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและ
แต#งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกู
แทนต#อผูถือหุนกูทุกราย ซึ่งหากไม#มีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกั น เกิ น กว# า รอยละ 10 ของหุ นกู ที่ ยั ง มิ ไ ดไถ# ถ อนทั้ ง หมดยื่ น
หนังสือคัดคานภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผูออกหุนกูออก

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
หนังสือดังกล#าว ใหถือว#าผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทน
ผูถือหุนกูเปkนผูแทนผูถือหุนกูที่ผูออกหุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้น
แลว

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ทั้งนี้ ในระหว#างที่ยังไม#มีผูแทนผูถือหุนกูรายใหม#ปฏิบัติ
หนาที่ตามขอกําหนดสิทธิไม#ว#าดวยเหตุใดก็ตาม ผูแทนผูถือหุนกูราย
เดิ ม จะตองรั บ ปฏิ บั ติ ห นาที่ เ ช# น เดิ ม ไปพลางก# อ นเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน7ของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ
15.4

ขอ 16
16.1
16.2

การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้ ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7
ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของและใชบังคับอยู#ในขณะนั้น
ดวย ซึ่งเมื่อผูออกหุนกูไดดําเนินการเกี่ยวกับการแต#งตั้งผูแทนผูถือ
หุนกูรายใหม#เรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบ
ถึงการแต#งตั้งนั้นภายใน 30 วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทํา
การส#งมอบทรัพย7สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดใหแก#
ผู แทนผู ถื อ หุ นกู ที่ ไ ดรั บ แต# ง ตั้ ง ใหม# โ ดยเร็ ว และจะตองใหความ
ร#วมมือกับผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแต#งตั้งใหม#อย#างเต็มที่เพื่อใหการ
ดําเนินการตามหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูใหม#เปkนไปโดยเรียบรอย

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม ผูออกหุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู
ผูออกหุนกูจะจัดส#งขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะจัดส#งขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู มีความเห็นใหตัดขอความ “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ออก
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ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
นายทะเบียนหุนกู และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต#วันที่
มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดส#งใหแก#ผูถือหุนกูเมื่อ
ไดรับการรองขอ

ขอ 17

การขอออกใบหุนกูฉบับใหม
หากใบหุนกูฉบับเก#าสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใด ๆ
ผูถือหุนกูที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีสิทธิยื่นคําขอให
นายทะเบียนหุนกูออกใบหุนกูฉบับใหม# โดยจะตองชําระ
ค#าธรรมเนียมและค#าใชจ#ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุนกู
กําหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหม#
ใหแก#ผูถือหุนกูภายใน [ ] วันทําการ นับแต#วันที่นายทะเบียนหุนกู
ไดรับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม# และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนกูว#ามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเก#าดวย

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
นายทะเบี ย นหุ นกู สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย และสํ า นั ก งาน
ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต#ไม#เกิน 15 วัน นับแต#
วันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดส#งใหแก#ผูถือหุนกู
เมื่อไดรับการรองขอ

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ขอ 18 การติดตอและการบอกกลาว
18.1 เวนแต#ในกรณีที่ระบุไวเปkนอย#างอื่นโดยเฉพาะ คําบอกกล#าว
อาจจัดส#งทางไปรษณียล7 งทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได ทั้งนี้ การ
ติดต#อสื่อสารใด ๆ ระหว#างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต
ขอกําหนดสิทธิจะมีผลต#อเมื่อ
(ก) หากเปkนการส#งโดยโทรสาร เมื่อไดรับในรูปแบบที่อ#าน
หรือเขาใจได
(ข) หากเปkนการส#งโดยไปรษณียล7 งทะเบียน ใหถือว#าไดส#งถึง
ผูรับในวันส#ง
18.2 การติดต#อผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกู ใหเปkนไปดังต#อไปนี้
(ก) คําบอกกล#าวถึงผูแทนผูถือหุนกูจะถือว#าไดส#งโดยชอบ

มีความเห็นว#าควรเพิ่มช#องทางการติดต#อผ#านทางอิเล็กทรอนิกส7
เช#น E-mail

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
หากไดส#งไปยังที่ตั้งสํานักงานใหญ#ของผูแทนผูถือหุนกูตามที่ระบุไว
ในขอ 15.1
(ข) คําบอกกล#าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูออกหุนกูจะถือว#าได
ส#งโดยชอบ หากไดส#งไปยังที่อยู#ของผูออกหุนกูดังต#อไปนี้ หรือ
ตามที่ผูออกหุนกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปkนหนังสือใหแก#ผูแทน
ผูถือหุนกู
[ระบุที่อยู#ของผูออกหุนกู]
18.3 การติดต#อผูถือหุนกูใหเปkนไปดังต#อไปนี้
(ก) คําบอกกล#าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผูถือหุนกูจะถือว#าไดส#ง
โดยชอบหากไดส#งทางไปรษณียล7 งทะเบียน (หรือการส#งโดยวิธีที่
เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณียอ7 ากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู#ของ
ผูถือหุนกูตามทีร่ ะบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หรือในกรณีหุนกูที่
ฝากไวกับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 ตามที่อยู#ของผูถือหุนกูที่ระบุโดย
ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 ซึ่งจะถือไดว#าเปkนการส#งโดยชอบแลวในวันที่
3 นับจากวันที่ไดส#งทางไปรษณียไ7 ปยังที่อยู#ของผูถือหุนกูในประเทศ
ไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส#งไปยังที่อยู#ของผูถือหุนกูใน
ต#างประเทศ

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

(ข) กรณีมิไดส#งคําบอกกล#าวใหกับ หรือมีความบกพร#องใด ๆ
ในคําบอกกล#าวหรือเอกสารทีส่ #งใหกับ ผูถือหุนกูรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ จะไม#มผี ลต#อความสมบูรณ7ต#อการส#งคําบอกกล#าวหรือ
เอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผูถือหุนกูรายอื่น
ขอ 19 ขอตกลงอื่นๆ
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ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ขอ 20 ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับเริ่มในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวันที่มี
การชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดยขอกําหนดสิทธินี้
จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใด ๆ
ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มี
ผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล#าวบังคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส#วนที่ขัดหรือแยงกันนั้น

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
(ก) หากมีขอความใด ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ7ใด ๆ ที่มผี ลใชบังคับตาม
กฎหมายกับหุนกู ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ7ที่ออกโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ ทย ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล#าวบังคับ
กับหุนกูแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในส#วนที่ขัดหรือแยง
กันนั้น
(ข) การไม#ใชสิทธิ หรือการใชสิทธิล#าชา หรือการใชสิทธิแต#
บางส#วนของฝxายใด ไม#ถือว#าเปkนการสละสิทธิ หรือทําใหเสื่อมสิทธิ
นั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใชสิทธิส#วนอื่น ๆ ของฝxายนั้น
(ค) การผ#อนผันหรือยกเวนการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิใหแก#
ผูออกหุนกูเพื่อเหตุแห#งการฝxาฝyนขอกําหนดสิทธิประการใด ๆ ไม#ว#า
จะกระทําโดยผูแทนผูถือหุนกูหรือโดยมติที่ประชุมผูถือหุนกู ที่ได
กระทําโดยชอบแลว ใหถือว#ามีผลเปkนการผ#อนผันหรือยกเวนนับแต#
ผูแทนผูถือหุนกูไดบอกกล#าวไปยังผูออกหุนกูตามวิธีการบอกกล#าวที่
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยใหถือเสมือนว#าเหตุแห#งการฝxาฝyน
ขอกําหนดสิทธินั้น ๆ ไม#เคยเกิดขึน้ และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ไดมี
การผ#อนผันหรือยกเวนนั้นแลวขึ้นมาบังคับเอากับผูออกหุนกูอีก
ไม#ได เวนแต#จะไดมีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกําหนดเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาสําหรับการผ#อนผันหรือการยกเวนนั้นไวโดยชัดแจงและได
แจงใหผูออกหุนกูทราบไปพรอมกับการบอกกล#าวขางตนแลว

ขอ 20

ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับเริ่มในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวันที่มี ขอกําหนดสิทธิจะมีผลใชบังคับเริ่มในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวันที่มี
การชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดยขอกําหนดสิทธินี้ การชําระหนี้ตามหุนกูและขอกําหนดสิทธิครบถวนเรียบรอยแลว
จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใด ๆ โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มี
ผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล#าวบังคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส#วนที่ขัดหรือแยงกันนั้น

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
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ขอ

1.

2.

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
เอกสารหมายเลข [ ]
หลักเกณฑZในการประชุมผูถือหุนกู
การเรียกประชุม
ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงค7จะเรียกประชุมผูถือหุนกู
แลวแต#กรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูจัดส#งหนังสือ
เรียกประชุม[ทางไปรษณีย7ลงทะเบียน] ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผู
ถือหุนกู (ซึ่งมิไดเปkนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูไม#นอยกว#า
7 วัน (ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก#อนวัน
นั ด ประชุ ม หนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู จะตองระบุ วั น เวลา
สถานที่ สํ า หรั บ การประชุ ม วาระการประชุ ม และผู ที่ ข อใหเรี ย ก
ประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผู
ถือหุนกูใหแก#ผูถือหุนกูทุกรายตามรายชื่อและที่อยู#ซึ่งปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการก#อนวันนัดประชุม
ไม#เกิน 14 วัน
ผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ผูมีสิทธิเขาร#วมในการประชุมผูถือหุนกูแต#ละครั้งจะประกอบดวย
บุคคลต#าง ๆ ดังต#อไปนี้
(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู
(ข) ผูถือหุนกูอาจแต#งตั้งใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผูรับ
มอบฉันทะ”) เขาร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได
โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด
ซึ่งขอรับได ณ สํานักงานใหญ#ของนายทะเบียนหุนกู ทั้งนี้ ผูถือหุนกู
จะตองจัดส#งตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแก#นายทะเบียนหุนกูไม#
นอยกว#า 24 ชั่วโมงก#อนเวลานัดประชุม
(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส#วน
เกี่ยวของกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งไดรับการรองขอจากผู

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซึ่งประสงค7จะเรียกประชุมผูถือหุนกู
แลวแต#กรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูจัดส#งหนังสือ
เรียกประชุม[ทางไปรษณีย7ลงทะเบียน] ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผู
ถือหุนกู (ซึ่งมิไ ดเปkนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกู พรอมทั้ง
แจงการเรียกประชุมและส#งสําเนาหนังสือเรียกประชุมใหแก#สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ไม#นอยกว#า 7 วัน (ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียก
ประชุมและวันนัดประชุม) ก#อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู
ถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการ
ประชุมและผูที่ขอใหเรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตอง
จัดส#งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแก#ผูถือหุนกูทุกรายตามรายชือ่
และที่อยู#ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเมื่อสิ้นเวลาทําการใน
วันทําการก#อนวันนัดประชุมไม#เกิน 14 วัน
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

3.
3.1

3.2

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
ออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขาร#วมประชุมเพื่อทําการ
ชี้แจงและแสดงความเห็นต#อที่ประชุม
(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหเขาร#วมประชุมใน
ฐานะผูสังเกตการณ7
องคZประชุม
ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู เพื่ อ พิ จ ารณาและลงมติ ใ นเรื่ อ งต# า ง ๆ
นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต#
สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเปkนจํานวนรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 25
ของหุนกูที่ยังไม#ไดไถ#ถอนทั้งหมดเขาร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7
ประชุ ม ในกรณีที่ การประชุม ผูถือหุ นกูเปk นการประชุ มครั้งใหม# ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมไดเนื่องจาก
ขาดองค7ประชุมตามขอ 3.1 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้ง
ใหม#ที่เลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปไม#
ว#าจะถือหุนกูรวมกันเปkนจํานวนเท#าใดก็ตามเขาร#วมประชุม
การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน
กูเปkนจํานวนรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังไม#ไ ดไถ#
ถอนทั้งหมดเขาร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่การ
ประชุมผูถือหุนกูเปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการประชุม
ครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค7ประชุมตามขอ
3.2 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้จะตอง
ประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเปkนจํานวน
รวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 25 ของหุนกูที่ยังไม#ไดไถ#ถอนทั้งหมดเขา
ร#วมประชุม

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน
กูเปkนจํานวนรวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังไม#ไ ดไถ#
ถอนทั้งหมดเขาร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่การ
ประชุมผูถือหุนกูเปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการประชุม
ครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค7ประชุมตามขอ
3.2 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้จะตอง
ประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเปkนจํานวน
รวมกันไม#นอยกว#ารอยละ 20 ของหุนกูที่ยังไม#ไดไถ#ถอนทั้งหมดเขา
ร#วมประชุม
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ขอ
3.3

4

5
5.1

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน
กู เปk น จํ า นวนรวมกั น ไม# น อยกว# า รอยละ 66 ของหุ นกู ที่ ยั งไม# ไ ด
ไถ#ถอนทั้งหมดเขาร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่
การประชุ ม ผู ถื อหุ นกู เปk น การประชุ ม ครั้ งใหม# ที่ เลื่ อ นมาจากการ
ประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค7ประชุม
ตามขอ 3.3 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้
จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเปkน
จํา นวนรวมกัน ไม#น อยกว# ารอยละ 33 ของหุ นกูที่ ยั งไม# ไ ดไถ#ถ อน
ทั้งหมดเขาร#วมประชุม
ประธานในที่ประชุม
ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะ
ทําหนาที่เปkนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผูที่จะทําหนาที่ประธาน
ไม#มาประชุมเมื่อล#วงเวลานัดไปแลวถึง 45 นาที ใหที่ประชุมลงมติ
เลือกผูถือหุนกูรายหนึ่งเปkนประธานในที่ประชุม
การเลื่อนประชุม
ในการประชุมผูถือหุนกูไม#ว#าครั้งใด หากปรากฏว#าเมื่อล#วงเวลานัด
ไปแลวถึง 45 นาที ยังมี ผูถือหุนกูเขาร#วมประชุมไม#ครบเปkนองค7
ประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย
(ก) ในกรณีที่ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปkนผูเรียกประชุม ให
ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผูถือหุนกูไปประชุมในวัน เวลา
และสถานที่ซึ่งประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม#จะตองอยู#
ภายในระยะเวลาไม#นอยกว#า 7 วัน แต#ไม#เกิน 14 วัน นับจากวันนัด
ประชุมเดิม ทั้งนี้ เวนแต# ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกัน
ใหไม#มีการเรียกประชุมใหม# นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติใน
ที่ประชุมครั้งใหม#จะตองเปkนเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาไดโดยชอบใน
การประชุมครั้งก#อนเท#านั้น

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม
การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน
กู เปk น จํ า นวนรวมกั น ไม# น อยกว# า รอยละ 66 ของหุ นกู ที่ ยั งไม# ไ ด
ไถ#ถอนทั้งหมดเขาร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่
การประชุ ม ผู ถื อหุ นกู เปk น การประชุ ม ครั้ งใหม# ที่ เลื่ อ นมาจากการ
ประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองค7ประชุม
ตามขอ 3.3 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้
จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูเปkน
จํา นวนรวมกัน ไม#น อยกว# ารอยละ 20 ของหุ นกูที่ ยั งไม# ไ ดไถ#ถ อน
ทั้งหมดเขาร#วมประชุม
- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

5.2

6
6.1

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545
(ข) ในกรณีที่ ผูถื อหุ นกูเปkน ผูรองขอใหเรีย กประชุ ม จะไม# มีก าร
เรียกประชุมใหม#ตามที่กําหนดไวใน (ก)
(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค7ประชุมนี้เปkนการประชุมที่ได
เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก#อนขาดองค7ประชุม จะไม#มี
การเรียกประชุมใหม#ตามที่กําหนดไวใน (ก)
นายทะเบี ย นหุ นกู จะตองจั ด ส# ง หนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม สํ า หรั บ การ
ประชุมครั้งใหม#ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก#อนขาดองค7
ประชุมใหแก#ผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายชื่อ
และที่อยู#ซึ่งไดเคยจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหในครั้งที่ขาด
องค7ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม#นอยกว#า 3 วัน ก#อนวันนัด
ประชุมครั้งใหม#(ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)
โดยหนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู จะตองระบุ วั น เวลา สถานที่
สํา หรั บการประชุม วาระการประชุม และองค7 ประชุ มที่ ตองการ
สําหรับการประชุมครั้งใหม#

มติของที่ประชุม
การลงมติในเรื่องต#าง ๆ ของที่ประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชู
มือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ซึ่งผูถือ
หุนกูแต#ละรายจะมีคะแนนเสียงเท#าจํานวนหุนกูที่ตนถืออยู# โดยให

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

นายทะเบี ย นหุ นกู จะตองจั ด ส# ง หนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม สํ า หรั บ การ
ประชุมครั้งใหม#ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก#อนขาดองค7
ประชุมใหแก#ผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายชื่อ
และที่อยู#ซึ่งไดเคยจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหในครั้งที่ขาด
องค7ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม#นอยกว#า 3 วัน ก#อนวันนัด
ประชุมครั้งใหม#(ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)
โดยหนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู จะตองระบุ วั น เวลา สถานที่
สํา หรั บการประชุม วาระการประชุม และองค7 ประชุ มที่ ตองการ
สําหรับการประชุมครั้งใหม# ทั้งนี้ ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู
(แลวแต#กรณี) จะตองแจงการเรียกประชุมครั้งใหม#และส#งสําเนา
หนังสือเรียกประชุมครั้งใหม#ดังกล#าวใหแก#สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยภายในกําหนดระยะเวลาการจัดส#งหนังสือเรียกประชุมครั้งใหม#
ตามขอ 5.2 นี้ดวย

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -
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6.2

6.3

6.4
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ถื อ ว# า หุ นกู หนึ่ ง หน# ว ยมี ห นึ่ ง เสี ย ง ในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งเท# า กั น
ใหประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดย
การชูมื อและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่
ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเปkนผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ
มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องต#าง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ
6.3 และ 6.4 จะตองเปkนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม#นอยกว#ารอย
ละ 50 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซึ่งเขาร#วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องต#าง ๆ ต#อไปนี้จะตองเปkนมติโดย
คะแนนเสียงขางมากไม#นอยกว#ารอยละ 66 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนกูซึ่งเขาร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซึ่งไม#เกี่ยวของกับเรื่องต#าง
ๆ ที่กําหนดไวในขอ 6.4
(ข) การเปลี่ ย นตั ว ผู แทนผู ถื อ หุ นกู และการแต# ง ตั้ ง บุ ค คลใดเปk น
ผูแทนผูถือหุนกูรายใหม#
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นกู ในเรื่ อ งต# า ง ๆ ต# อ ไปนี้ จ ะตองเปk น มติ โ ดย
คะแนนเสียงขางมากไม#นอยกว#ารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนกูซึ่งเขาร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปkนหุน หุนกู
อื่น หรือทรัพย7สินอื่นของผูออกหุนกูหรือบุคคลใด ๆ
(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถ#ถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระ
เงินไม#ว#าจํานวนใดๆ ตามหุนกู
(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบี้ย
และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่คางชําระหรือที่จะตองจ#ายตามหุนกู
(ง) การเปลี่ย นแปลงสกุ ลเงิน ตราของเงิน ไม#ว# าจํ า นวนใด ๆ ที่
จะตองชําระตามหุนกู
(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ7ในการประชุมผูถือหุนกูใน

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

ตารางเปรี ยบเทียบร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานฉบับปัจจุบนั และร่ างข้อกําหนดสิ ทธิ มาตรฐานทีเสนอแก้ไขเพิมเติ มโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ% ทย

ขอ

6.5
7
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ส#วนที่เกี่ยวกับองค7ประชุม (ขอ 3.) และมติของที่ประชุม (ขอ 6.)
(ฉ) การแกไขเปลี่ ย นแปลงขอกํ า หนดสิ ท ธิ เ พื่ อ ใหสามารถ
ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถึง (จ) ขางตน
ผูถือหุนกูรายใดมีส#วนไดเสียเปkนพิเศษในเรื่องใด จะไม#มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
รายงานการประชุมผูถือหุนกู
ผู แทนผู ถื อ หุ นกู จะตองจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู ให
ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน [•] วันนับจากวัน
ประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกู
ตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ#ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลา
ทําการของผูแทนผูถือหุนกู

รางขอกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

- ไมมีการแกไขเพิ่มเติม -

ผู แทนผู ถื อ หุ นกู จะตองจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ นกู ให
ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน [•] วันนับจากวัน
ประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกู
ตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ#ของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลา
ทําการของผูแทนผูถือหุนกู อย#างไรก็ตาม ผูแทนผูถือหุนกูตองแจง
มติที่ประชุมผูถือหุนกูใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบภายใน
วันที่ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติหรือภายในเวลา 9.00 น.ของวันทําการ
ถัดจากวันดังกล#าว

เอกสารหมายเลข [•] สาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน
เอกสารหมายเลข [•] สาระสําคัญของสัญญาหลักประกัน
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