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ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์ในการจดัทำ 

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นเอกสารสำคัญ
ที่จะใช้บงัคับในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ การกำหนดเงื่อนไขผูกพนัระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุจึงออกประกาศกำหนดให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเปน็การทั่วไป และในวงจำกัดต่อผู้ลงทนุ        
รายใหญ่ ต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิโดยมีรายการและสาระสำคญัให้เป็นไปตามแนวทางของข้อกำหนดสิทธิตามที่
สำนักงานประกาศกำหนด 

สำนักงานได้ประกาศใช้ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้           
เพื่อใช้สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเปน็การทั่วไปมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2545  ขณะที่ผู้ออกหุ้นกูบ้างราย
มีการเพิ่มเติมในข้อกำหนดสิทธิที่ใช้กันอยู่ในปัจจบุันให้คุ้มครองผู้ลงทนุได้มากข้ึน เช่น หน้าที่ขัน้ต่ำของผู้ออกหุ้นกู้ 
และหน้าทีง่ดเว้นกระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ ทำให้ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างแตกต่างจากแนวปฏบิัติที่เกิดขึ้น ขณะที่          
ผู้ออกหุ้นกู้อีกหลายบริษัทยังใชต้ามข้อกำหนดสิทธิตัวอยา่งเดิม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในทางปฏิบัต ิ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามประกาศข้างต้น และลดต้นทุนของผู้ออก 
หุ้นกู้ในการจัดทำข้อกำหนดสทิธิดังกล่าว จงึได้จัดทำตัวอยา่งขอ้กำหนดสิทธิขึ้นใหม่ตามเอกสารที่แนบมานี ้

การใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธ ิ

ผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถเลือกใช้ตัวอย่างขอ้กำหนดสิทธิฉบบันี้เปน็แนวทาง                 
ในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธทิี่ยื่นต่อสำนักงานได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562  โดยสามารถกำหนดลักษณะเฉพาะ         
ของหุ้นกู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของการออกหุ้นกู้นั้น ๆ  ทั้งนี้ ในการยืน่คำขออนุญาตต่อสำนักงาน หากผู้ขอ
อนุญาตประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิให้แตกต่างจากตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิข้างตน้
ซึ่งจะกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ขออนุญาตควรแสดงความแตกต่างดังกล่าวให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานด้วย  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไมป่ระสงค์จะใช้ตัวอย่าง
ข้อกำหนดสิทธินี้เปน็แนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยืน่ต่อสำนักงาน ผู้ขออนุญาตควรตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในร่างข้อกำหนดสิทธิ  โดยจะต้องมีความชดัเจนและเปน็ธรรม  

ผู้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสทิธิ 

ในการจัดทำตัวอยา่งข้อกำหนดสิทธิฉบบัใหม่นี้ สำนักงานได้รบัความอนุเคราะห์จากสมาคม              
ตลาดตราสารหนีไ้ทยในการดำเนินการปรบัปรุง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในตลาด ได้แก่                 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรพัย์ ที่ปรึกษาทางการเงนิ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
สำนักงานจงึขอขอบพระคุณผู้มสี่วนร่วมในการปรับปรุงตวัอย่างข้อกำหนดสิทธิดังกลา่วมา ณ โอกาสนี้ และหวัง                 
เป็นอย่างยิ่งว่า ตัวอยา่งข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะเปน็ประโยชนต์่อผู้เก่ียวข้องในตลาดตราสารหนี้ ทั้งในดา้นผู้จัดทำ
ข้อกำหนดสิทธิ และผู้ใช้ข้อกำหนดสิทธิ  

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
            กรกฎาคม 2563 
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ตัวอย่าง1 
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้2 

[ระบุชื่อของหุ้นกู้]3 

[“ชื่อของหุ้นกู้”] (“หุ้นกู้”) ออกโดย [ชื่อของผู้ออกหุ้นกู้] (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติ [ทีป่ระชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น / ที่ประชุม
คณะกรรมการ]4 ของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสทิธิตามที่ไดก้ำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนด
สิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสทิธิเป็นอย่างดีแล้ว 
รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และขอ้กำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบยีนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง5 ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้      
ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสทิธิและสัญญาตา่ง ๆ ดังกล่าวไดใ้นวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1. คำจำกัดความ 

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้6 

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี) 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู]้ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ             
ให้ทำหน้าที่เปน็นายทะเบยีนหุ้นกู้แทน 

“ใบอนุญาต” ให้มีความหมายตามที่นยิามไว้ในข้อ 7.2 (ง) 

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนนิ
ธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่วา่ทางการเงินหรือโดยประการอ่ืน) 
หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดลุยพินิจอนัสมควร
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบ 

________________________ 

 

1     เลอืกใชข้้อความในข้อกำหนดสทิธนิี้เฉพาะที่เกีย่วขอ้ง  
      สำหรับกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลกัษณะโครงการ (Medium Term Note) ให้ระบุขอ้ความให้ชัดเจนว่าเป็นหุ้นกู้รุน่ใดหรือหุ้นกู้ทกุรุน่ภายใต้

โครงการ เช่น เหตุผิดนดัและผลของการเกดิเหตุผิดนัด การประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ การแต่งตั้งและเปลีย่นแปลงผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หลักเกณฑ์การประชมุ          
ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น 

2 ข้อกำหนดสทิธินี้ใชส้ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ หากเป็นหุ้นกู้ชนิดอื่น จะตอ้งมกีารแกไ้ขข้อความในส่วนที่ใชเ้ฉพาะหุ้นกูช้นิดระบชุื่อผู้ถอืให้เหมาะสมกอ่น   
3 ต้องเป็นชื่อเรยีกเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย ซึ่งจะตอ้งแสดงถงึปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนและลกัษณะพิเศษของหุ้นกู้                             

เช่น การมีหลักประกนัหรอืมีผู้ค้ำประกนั เป็นต้น (ถ้ามี) ไวโ้ดยชัดเจน 
4 เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของผูอ้อกหุ้นกู ้
5 ระบุชื่อสญัญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ สัญญาหลักประกัน สญัญาค้ำประกนั ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี) 
6 ในกรณีทีข่้อความทีจ่ะตอ้งทำความตกลงกนัเพิ่มเติม เช่น ข้อความในข้อ 5 ข้อ 6  ขอ้ 7 และขอ้ 8 ของขอ้กำหนดสิทธิ มีคำจำกัดความนอกจากที่ปรากฏ                 

อยูน่ี้ ให้เพิ่มคำจำกัดความดังกล่าวไว้ในข้อ 1 นี้ด้วย 
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ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ 
หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ 

[“ผู้ค้ำประกัน” หมายถึง ชื่อผู้ค้ำประกัน] 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง [ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ         
ให้ทำหน้าที่เปน็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หมายถึง [ชื่อผู้ออกหุ้นกู้] 

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”7 หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กำหนดให้ทำการชำระดอกเบี้ย
ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้] 

[“วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย”8 หมายถึง วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ในการคำนวณ
ดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  ซึ่ งได้แก่                

วันทำการที่ [•] ล่วงหน้าก่อนวันเร่ิมต้นคำนวณดอกเบี้ย] 

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณชิย์โดยทั่วไปเปิดทำการ                 
ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการ             
ของธนาคารพาณิชย ์

[“วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย”9 หมายถึง วันที่สิทธิในการได้รับดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้เริ่มต้นขึ้น
และคำนวณสะสมไปจนถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ย] 

“วันออกหุ้นกู้” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบยีนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึง่บนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของ 
ผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ 
ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกำกับ

________________________ 

 

7  วันชำระดอกเบ้ียในแต่ละงวดให้เป็นวนัทีเ่ดยีวกันหรอื ณ วันสิน้เดอืน ยกเว้นวนัชำระดอกเบ้ียในงวดสุดท้าย ซึ่งวันชำระดอกเบ้ียในงวดสุดท้ายให้เป็นวนัที่
เดียวกับวนัไถ่ถอนตราสารหนี ้

8    ใช้สำหรับกรณีตราสารหนี้ทีม่ีการจ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตวั และวันกำหนดอัตราดอกเบ้ียจะตอ้งเป็นวันลว่งหน้าก่อนวันเริม่ต้นของงวดดอกเบ้ียอย่างนอ้ย  
2 วันทำการ 

9     ใช้สำหรับกรณีตราสารหนีท้ี่มกีารจ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัวซึ่งมกีารใชอ้ัตราดอกเบ้ียมากกว่า 1 อัตรามาคำนวณสำหรับการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละงวด        
โดยตอ้งกำหนดวนัเริ่มตน้คำนวณดอกเบ้ียแต่ละอัตราเป็นวันที่เดยีวกันหรือ ณ วนัสิ้นเดอืน 
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ตลาดทนุ หรือประกาศของสำนกังานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เก่ียวข้อง 

[“สัญญาค้ำประกัน” หมายถึง สัญญาคำ้ประกนัลงวนัที่ [•] ระหวา่งผู้ออกหุ้นกู้กับ 

ผู้ค้ำประกนั ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข  [•] 
 แนบทา้ยข้อกำหนดสิทธ]ิ  

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู้” หมายถึง สัญญาแตง่ตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] ระหว่าง   
ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้ง 
นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้าม)ี 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สัญญาแตง่ตั้งผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ลงวันที่ [•] ระหวา่ง  
ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี) 

[“สัญญาหลกัประกัน” หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สนิในลักษณะ         
ต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สนิ      

ที่เป็นประกนัตามที่ระบไุว้ในเอกสารหมายเลข  [•] แนบท้าย
ข้อกำหนดสิทธิ  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] 

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ        
ตลาดหลักทรัพย ์

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)  
สิทธิในการได้รับชำระเงินตน้และดอกเบี้ย และสิทธิในการ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

[“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากทรัพยไ์ด้ตามกฎหมาย           
ซึ่งเข้ารับทำหนา้ที่แทน] 

“หุ้นกู้” 

“เหตุการณ์ที่อาจกลาย                     
เป็นเหตุผิดนดั” 

หมายถึง [ชื่อของหุ้นกู้]  

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้           
ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามข้อ 12.1 

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผดินัด] 
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2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ถือ10 มีอัตราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ป ีนับจากวันออกหุ้นกู้และ [มี/ไมม่ี
หลักประกัน 

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทัง้หมด [•] หน่วย มีมูลคา่ที่ตราไว้หน่วยละ [•] บาท คิดเป็นมลูค่ารวมหุ้นกู้ [•] 
บาท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู ้และผู้ทรงสิทธใินหุ้นกู้11 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ทีจ่ะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ 

 ในเอกสารหมายเลข  [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกูท้ี่ฝากไว้กบั 
 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะตอ้งลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบทีน่ายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสญัญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ไดฝ้ากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคล                 
ที่ปรากฏชื่อเป็นเจา้ของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการ                
ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน         
หุ้นกู้ หรือวันอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มี     
การโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ยันกบัผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแล้วในวันตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกไดแ้ก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ 

            (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  สิทธิในหุน้กู้จะตกได้แก่บุคคล       
ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจง้เปน็หนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวน
ดังกล่าวทีล่งทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการ                 
ก่อนวันที่จะมีการใชส้ิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอ่ืนใด              
ตามที่กำหนดไว้เปน็กรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้าน                
โดยชอบตามกฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบยีนหุ้นกู้มหีน้าที่ 
 ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศนูย์รับฝาก 
 หลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเปน็ผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวน             

ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เม่ือได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกลา่วแล้ว นายทะเบียน
หุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์             

________________________ 

 

10 ระบุลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ (ถ้ามี) 
11 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องกำหนดหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามข้อ 3. นี้ไว้ให้ชัดเจนด้วย 
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โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธใินหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏ
ในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข 
(ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อ
ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว 

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เว้นแต่จะระบไุว้เปน็ประการอ่ืนในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแตข่้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องจะกำหนดไว้เปน็ประการอ่ืน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ปดิสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา [10/14]12 วันล่วงหน้าก่อนวนักำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรอืวัน
กำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามทีผู่้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้การปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก
ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึง่ในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู ้               
จะเหลือน้อยกว่า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบยีนหุ้นกูแ้จ้งแก่
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 7 วันก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก 

อนึ่ง [เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อ             
ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้] / [ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นกู้ 
นายทะเบียนจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ]13 

(ข) [กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินตน้และดอกเบี้ยกรณี 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผูอ้อกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปดิสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้ตั้งแต่
เวลาเร่ิมทำการในวนัก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) หรือ                  
ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (Put Date) แล้วแต่กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เร่ิมปิดสมดุทะเบียน     
ผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด]14 

(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอ่ืนใดทีเ่ก่ียวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข 

________________________ 

 

12  หลักเกณฑ์การกำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มดีังนี ้
(1) กรณีหุ้นกูร้ะยะยาวทีม่ีงวดการจ่ายดอกเบ้ียแต่ละงวดตั้งแต่ 3 เดอืนขึน้ไป กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 14 วันกอ่นวนักำหนดชำระดอกเบ้ีย 
(2) กรณีหุ้นกูร้ะยะยาวทีม่ีงวดการจ่ายดอกเบ้ียแต่ละงวดน้อยกว่า 3 เดือน กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 10 วันก่อนวนักำหนดชำระดอกเบ้ีย 
(3) กรณีหุ้นกูร้ะยะสัน้ทีก่ำหนดให้มวีันปิดสมดุทะเบียน กำหนดให้ปิดสมดุทะเบียนล่วงหนา้ 10 วันกอ่นวันกำหนดชำระดอกเบ้ีย สำหรับหุ้นกูร้ะยะสั้น        

ที่มีอายนุ้อยกว่า 10 วัน กำหนดให้มีวนัปิดสมุดทะเบียนไม่เกินอายขุองหุ้นกู ้
13  ระหว่างเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกูอ้าจกำหนดให้มกีารพกัการโอนหุ้นกู้หรือไมก่็ได ้จึงสามารถเลอืกใช้ข้อความใดขอ้ความหนึ่งก็ได้ 
14  ต้องพิจารณาให้สอดคลอ้งกับข้อสญัญาในสว่นทีว่่าด้วยสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย 
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4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มิไดฝ้ากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหวา่งผูโ้อนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ทีส่มุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจา้ของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ทีป่รากฏชื่อดังกล่าว (แลว้แต่กรณี) ได้สง่มอบใบหุ้นกู้
ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

 ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ตอ่เมื่อ     
ผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้               
ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอน                     
ในด้านหลงัของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกบับุคคลภายนอกได้            
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกูไ้ด้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูจ้ะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวนัและเวลา            
ทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุน้กู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐาน            
อ่ืน ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้
กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูด้้วย ซึ่งนายทะเบยีนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน [•] วันทำการ15 หลังจากวันทีน่ายทะเบยีนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบยีนการโอน
หุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอ่ืน ๆ ทีจ่ะต้องสง่มอบครบถว้นเรียบร้อยแล้ว  

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ทีฝ่ากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เปน็ไปตามข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์              
แห่งประเทศไทย ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 [ระบุข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้] 

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เปน็การขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบบันี้                
หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ  

5. สถานะของหุ้นกู ้

5.1       หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู[้ด้อยสิทธิ/                
ไม่ด้อยสิทธ]ิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รบัชำระหนี้ไม่ด้อยกวา่สิทธิได้รบัชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ             

________________________ 

 

15 กำหนดจำนวนวนัตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เกีย่วขอ้ง 
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ทั้งในปัจจบุันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]16   
[และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]17 

5.2 [ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสทิธ ิที่จะได้รบัชำระคืนเงินต้น และ/หรือ  
 ดอกเบี้ย เป็นหุ้นสามัญ/บุริมสทิธิที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้]18 

6.  [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลกัประกันอย่างอื่น] 

6.1    [โดยผลของสัญญาหลกัประกัน ทรัพย์สนิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบทา้ยข้อกำหนดสิทธ ิ              
ถือเป็นประกัน (ในลักษณะตา่ง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลกัประกัน) สำหรับการชำระหนีท้ั้งเงินต้น 

 และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้  ทั้งนี้ การบงัคับชำระหนี้จากทรัพย์สนิที่เปน็ประกนัจะเป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ] 

6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผูค้้ำประกันได้ผูกพนัตนคำ้ประกนัการชำระหนี้เงินตน้และดอกเบี้ยตามหุ้นกู้         

[ทั้งจำนวน/เปน็จำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รบัชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน                
ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนีข้องเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจบุันและในอนาคต
ของผู้ค้ำประกัน เว้นแตบ่รรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน] 

6.3       [ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนนิการจำนอง จำนำ หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน 

เอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแตว่ันที่ปิดการเสนอขาย] 

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู1้9 

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน 

 ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธนิี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้           
คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี ้

 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้  

 (1)   เป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย 

 (2)   เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของหุ้นกู้  

________________________ 

 

16 ถ้าเป็นหุ้นกู้ดอ้ยสทิธิ ให้เปลี่ยนข้อความในส่วนนีเ้ป็นดังตอ่ไปนี้ 
 “มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ดอ้ยกว่าสทิธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามญัเมื่อเกดิกรณดีังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูพิทกัษ์ทรัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรอื 
 (2) มีการชำระบญัชีเพือ่การเลกิบริษัท หรอื 
 (3) [ระบุกรณีอืน่ทีผู่้ออกหุ้นกู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน ก.ล.ต. ให้กำหนด]” 
17 ถ้าเป็นหุ้นกู้ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ให้เปลี่ยนขอ้ความในส่วนนี้เป็นดังตอ่ไปนี้  

      “และผูอ้อกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกูก้อ่นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใตเ้งื่อนไขตามข้อ [•]” 
18   ใช้เฉพาะกรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
19  การกำหนดหน้าที่ตามขอ้ 7.2 และ 7.3 คู่สญัญาจะต้องพจิารณากำหนดขอบเขต รายละเอยีดของหน้าที่แต่ละประการให้เหมาะสมกับ                           

ลักษณะการประกอบกจิการของผู้ออกหุ้นกูเ้ป็นรายกรณี 
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(3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทัง้ภายในประเทศและ     
ในต่างประเทศ (ถ้ามี)  

 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้ 

   (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ 

(2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตัง้ตัวแทน               
ชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ และ 

(3) ปฏิบัติตามความผูกพนั และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2) 

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกบัดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนนิการดังกลา่วข้างตน้แล้ว 

(ค) ภาระหนี้และหนา้ที่ตา่ง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียน
หุ้นกู้ สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแตง่ตั้งผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ หรือสัญญาอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
หุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมผีลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใช้บงัคับ              
กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ 

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝนืหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ขอ้รับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ               
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใชส้ิทธิตามหุ้นกู้  
ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดงักล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญตัิของกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกนัที่มีผลกระทบต่อการบังคบัใช้สทิธิของ
เจ้าหนี้ทั่วไป 

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเก่ียวกบัหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

7.2       หน้าที่กระทำการ 

 ตราบเท่าทีผู่้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสัง่ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ออกหุ้นกูจ้ะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้โดยไม่ชักชา้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลัก
ของตนที่กำลังดำเนนิการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์        
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หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอ่ืนนอกเหนือจากกิจการหลักของตน                    
ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย20 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพยส์ินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตน   
ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้              
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและ        
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต              
การยินยอม และสทิธิประโยชนใ์ด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบ
กิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมผีลใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เก่ียวกับการออก
หุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้   
ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวธิีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงัทีอ่ยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ 
ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจดัส่งโดยทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รบัการยืนยนัการส่งจากไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(1)  คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยสง่ภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนด
สิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวนัที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิม่เติมจะมีผลใชบ้ังคับ  

(2)  สำเนางบการเงนิประจำปลี่าสุดที่ผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยสง่ให้ทันที

ที่จะทำได้แตไ่ม่เกิน [•] วนันบัแต่ [•] และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกลา่วมี                    

________________________ 

 

20   วตัถุประสงค์ของการกำหนดหน้าที่ขอ้นีเ้พื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มัน่ใจได้ว่าผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่เปลี่ยนแปลงประเภทธรุกจิเป็นอย่างอื่นซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ประสงค ์             
ที่จะลงทุนในหุ้นกู้นัน้ หากผูอ้อกหุ้นกู้ประกอบธุรกิจนั้นแต่แรก ดังนัน้ ขอ้สัญญานี้จึงตั้งอยู่บนพืน้ฐานหลกัสุจรติระหว่างคู่สัญญา อย่างไรกด็ี ในการออก         
หุ้นกู้อาจตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สัญญาและอาจแก้ไขเพิ่มเติมเพือ่ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละราย เชน่ อาจกำหนด
นิยามของกิจการหลักเพือ่ให้ครอบคลุมและยืดหยุน่เพยีงพอในกรณทีี่ผู้ออกหุ้นกูม้ีบริษทัในเครือหรือเป็นหนึ่งในเครอืธรุกจิอืน่ ๆ  หรืออาจกำหนดกลไก
เพิ่มเตมิเพือ่รองรับหากจำเป็นต้องมกีารประกอบธรุกิจอืน่นอกเหนอืจากธรุกจิหลัก ณ วันออกหุ้นกู ้เป็นตน้ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยทีป่ระชุม                

ผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [•] วนันับแต่วนัที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย  

(3)  [สำเนางบการเงินรายไตรมาสทีผู่้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันที           

ที่จะทำได้แตไ่ม่เกิน [•] วนันบัแต่วันสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)] 21  

(4)  [สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบญัชไีด้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้

ทันทีที่จะทำได้แตไ่ม่เกิน [•] วนันับแตว่ันสดุท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]  

(5)  [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทีส่่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกนักับที่สง่ให้
สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้าม)ี] 

(6) [หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ให้สะท้อนภาวะปัจจุบนัที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยส่งให้ภายใน
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแจ้งอัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด โดยส่งให้ภายในเวลา 
17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย] (พร้อมส่งให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)22 

(7) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ต่อสาธารณชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายใน
วันเดียวกันกับวนัที่สง่เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกลา่ว 

(8)  หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [•] วนั          
นับแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

(9) รายงานผลการคำนวณ [อัตราสว่นทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3(ก) โดยจะส่งให้ผู้แทน            

ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [•] วันนับแตว่นัสุดทา้ยของงวดบญัชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ                    
โดยรายงานดงักล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลข
และเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน23 

(10)  [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึน้โดยบริษัท        
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.] 

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงิน
รวมด้วย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก      
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเปน็การทั่วไปแล้ว ให้ถือว่า               

________________________ 

 

21    ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างนอ้ยจะตอ้งกำหนดให้เฉพาะงบการเงนิประจำปีล่าสุด และสำเนา               
งบการเงนิประจำปีที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นที่ต้องไดร้ับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

22   ใช้เฉพาะกรณกีารออกหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านัน้  
23    กำหนดให้สอดคล้องกับประเภทของอัตราสว่นทางการเงนิและปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามทีก่ำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก)  
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ผู้ออกหุ้นกูไ้ด้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              
ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ทีผู่้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ
มีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเปน็ให้ผู้ออกหุ้นกู้
จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธปิระโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้ง
ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนงัสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออก 
หุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ
ทรัพย์สินทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไป             
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนีทุ้กประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนและดำรงอยู่ และ  (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคง 
มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจาก
การควบรวมกิจการ โดยนิตบิุคคลอ่ืนนั้นรบัโอนไปทัง้สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ 
(3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้ง
การดำเนินการดงักล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดทีต่นถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อ่ืนใดอันมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ   
เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แยง้โดยสุจรติ  

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรอืผู้รับ

มอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูภ้ายใน [•] นับแตไ่ด้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า 

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปบีัญชีทีผ่่านมาและการปฏบิัติตาม
ข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ 

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอยา่งถูกต้องครบถ้วน และนบัจาก 
วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุ 
ผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการทีผู่้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูก
กล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือ 
หุ้นกู้ทราบแล้ว (ถา้มี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนดั หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุ 
ผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนงัสือรับรองด้วย 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่วา่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรอืผู้รับ
มอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏบิัตติามข้อกำหนดสิทธไิด้ 
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(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เปน็สาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้    
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 

(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบรคิณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเร่ิมเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ 
หลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสรา้งหนี้อันมีลักษณะเปน็การผ่อนผนั
การปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนดั ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้ง               
ถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนนิการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์
ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย 

(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรบัผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตลุาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถ     
ในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ 

(ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงนิไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวน                       
[ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจาก                
หนังสือชี้ชวน การเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1)   กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ  
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผา่นตลาดหลักทรัพย์
หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณผีู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์                 
ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้                
การเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่มีนัยสำคญั ได้แก่ 

(1.1)   การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไวแ้ล้วในหนังสือชีช้วน 
(1.2)   การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงนิที่มีการเปิดเผยไวแ้ล้วในหนังสือชีช้วน 
(1.3)   การใช้เงินในเร่ืองที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์อย่างใด                   

อย่างหนึ่งดังนี ้
(1.3.1)  กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน                     

มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงิน             
ที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น 

(1.3.2)  กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป                      
ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังนั้น 
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(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสำคัญ 

           ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู]้24 

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ทีผู่้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูล            
ที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบยีนให้แก่ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้
ภายในวันทำการถัดจากวันทีไ่ดร้ับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้
จะต้องเป็นข้อมูลทีป่รากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวนัทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอ่ืนซึง่นานกว่านัน้ 

(ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล            
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม ่(แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักชา้                       

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน [•] วัน นับแต่ [•] และจะดำเนนิการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม 
(แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของ             
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย                                  

(ฒ) [ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภายใน [•] วนั นบัแต่วันออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้
ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายุหุ้นกู้] 

(ณ) [ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับแต่ละงวดดอกเบี้ยต่อสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยทันที
หลังจากที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย] 25 

(ด) [ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนนิการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอนัดับความนา่เชื่อถือ          

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ [•] ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ 
ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จดัทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผูล้งทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้           
ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบนัจัดอันดับความนา่เชื่อถือ]26 

________________________ 

 

24  (1) องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้ถอืหุ้นกู้จำนวน 2 รายขึน้ไปซ่ึงถือหุ้นกู้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 50% ของจำนวนหุ้นกู้ทีย่ังไม่ไถ่ถอนทัง้หมด สำหรับการประชุม   
ครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอ่นที่ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบดว้ยผูถ้ือหุ้นกู้จำนวน 2 ราย                 
ขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกูร้วมกันไมน่้อยกว่า 20% ของจำนวนหุ้นกู้ทีย่ังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด 

   (2) มติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากไม่นอ้ยกว่า 66% ของจำนวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นกูท้ี่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
25  ใช้เฉพาะกรณตีราสารหนีท้ี่มกีารจา่ยดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
26   ใช้เฉพาะกรณกีารเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป หรอืทีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกู้ดอ้ยสทิธ ิหรือหุ้นกูท้ี่ครบกำหนดไถถ่อนเมื่อมีการเลกิบริษัท 



ตัวอยา่งข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ( (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) 

 

-15-   

 
7.3  หน้าที่งดเว้นกระทำการ 

 ตราบเท่าทีผู่้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ระบุข้อกำหนดด้านการเงิน 27 

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตา่ง ๆ ทีผู่้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออก
หุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายไดส้ำคัญ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และ
ข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ 
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้28 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น             
สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเปน็ เป็นต้น 

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพนัใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพยส์ินใดทีผู่้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหามา เพือ่ใช้
ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มี
การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกวา่จะชำระราคาเสร็จสิน้ (Retention of title) เป็นต้น  

(3)  การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ 
สัมปทาน ใบอนญุาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกนัที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับ
หรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ  

(4)  การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหนา้จากทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดบัเท่า
เทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกัน         
รายอ่ืน 

(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกจิตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้
ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า  

[•]บาท ณ เวลาใด ๆ แตท่ั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนีไ้ม่รวมถึงหนี้เงนิกู้ยืม 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจา่ยเงนิปันผลในกรณีทีผู่้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินตน้และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้             

________________________ 

 

27  ข้อกำหนดด้านการเงนิ (Financial Covenants) จะต้องมีลักษณะทั่วไป ดังนี ้
(1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตวั จะมีนยิามและสูตรการคำนวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำหนดไว้โดยชัดแจ้งและสามารถเข้าใจได้ตรงกนั 
(2) งบการเงนิที่ใชอ้้างอิงจะตอ้งเป็นงบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน ก.ล.ต. และจัดทำ

ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธรุกจิโดยตรงของผู้ออกหุ้นกู้ หรอืตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย ์                     
แล้วแตก่รณ ี

(3) มีการกำหนดวิธกีารและระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูแ้ละผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบถึงการฝ่าฝืนขอ้กำหนดอย่างชดัเจนและบังคับได้ 
28   ในกรณีทีเ่ป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดอ้ยสทิธิ (subordinated debt) ข้อสญัญานีจ้ะไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากขัดกับสภาพของ              

หนี้ด้อยสิทธิ และต้องตดัขอ้สัญญานี้ออก 
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ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

7.4       [ในกรณีดังต่อไปนีผู้้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเปลีย่นแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ29 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกวา่ราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด
ในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่ระบุ
ไว้ในข้อกำหนดสิทธ ิ

(ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ   
ใด ๆ  โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ
หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต่ำกวา่ราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่ระบไุว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

(ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปนัผลทั้งหมดหรือบางส่วนเปน็หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปนัผลเปน็เงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบไุว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีท่ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีผู่้ถือหุ้นกู้จะได้รับ      
เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม] 

7.5 [ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระคา่เสียหาย 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนไมต่่ำกว่าส่วนตา่งของราคาตลาดของหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับ    
           หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาทีค่ำนวณได้จากอัตรา 
 การแปลงสภาพ]30 

7.6 [ระบุข้อกำหนดเก่ียวกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนทีจ่ะต้องกระทำการและงดเว้นกระทำการ]31 

________________________ 

 

29  ถ้าไม่ใช่หุ้นกูแ้ปลงสภาพให้ตัดความในส่วนนี้ (เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาต 
  และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ทีอ่อกใหม่) 
30  ถ้าไม่ใช่หุ้นกูแ้ปลงสภาพให้ตัดความในส่วนนี้ (เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและ                

การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ทีอ่อกใหม่) 
31    หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามขอ้ 7 นีเ้ป็นส่วนที่ผูอ้อกหุ้นกู้และผู้ทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องทำความตกลงกนัโดยคำนึงถึงสถานะของผู้ออกหุ้นกู้ ความคาดหวังของ                  

ผู้ลงทุน ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ (ถ้ามี) ธรรมเนยีมปฏิบัติ รวมทั้งประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี้ ในกรณทีี่จำเป็น ผู้ทีเ่กีย่วข้อง                 
อาจพิจารณากำหนดให้หน้าที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการมีผลใช้บังคับไปถึงนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกูด้้วยก็ได้ 
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8. ดอกเบี้ย 

8.1 [ระบุข้อกำหนดเก่ียวกับดอกเบี้ย32 วันที่คำนวณดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ย และวนักำหนดชำระ
ดอกเบี้ย]33 

8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินตน้ค้างชำระ นับจาก
วันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไมว่่าผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกูจ้ะได้ดำเนนิการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 12.2 
หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม34 

8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)] 

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู ้

9.1 การชำระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของ      
ผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ไม่น้อยกว่า [•] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงนิ] ทัง้นี้ ผูถ้ือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืน    
เพื่อรับชำระเงินตน้35 เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้                   
จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึง่ในกรณีดังกลา่วผูอ้อกหุ้นกู้ไม่จำต้องชำระเงินจนกว่า                
จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงนิต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคล
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสอืแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้วา่เป็นผู้ทรงสิทธิ              
ในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบยีนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย                 
[เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือ             

ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหนา้แลว้ไม่น้อยกว่า [•] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน]36 เว้นแต่ในกรณี            
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกูจ้ะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จาก

________________________ 

 

32   กรณีทีเ่ป็นการกำหนดอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ให้ใช้อัตราอ้างอิงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่นที่มีลักษณะเดี ยวกัน                   

เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR, MOR, MRR ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงดังกล่าว ณ วันที่กำหนดนั้น 
(2) กรณอีัตราดอกเบ้ียอ้างอิงมกีารเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน เชน่ THBFX, BIBOR ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงดังกล่าวทีก่ำหนด ณ เวลา 11.00 น.                       

ของวนัทำการทีก่ำหนดดอกเบ้ีย 
33 อัตราดอกเบ้ียจะเป็นไปตามทีก่ำหนดไวเ้มื่อทำการเสนอขายหุ้นกู้ สว่นเรือ่งการคำนวณดอกเบ้ียและวนักำหนดชำระดอกเบ้ียนัน้ จะต้องกำหนด                 

โดยคำนึงถึงธรรมเนยีมปฏิบัตทิี่เกี่ยวขอ้งและตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่วนักำหนดชำระดอกเบ้ียงวดใด             
ตรงกับวนัหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบ้ียถึงวนัทีก่ำหนดไว้เดิมเท่านั้น แต่หากเป็นกรณีวนัไถ่ถอนตราสารหนี้ตรงกับ
วันหยุดทำการให้เลือ่นเป็นวนัทำการถัดไปโดยคำนวณดอกเบ้ียรวมจำนวนวันที่เลือ่นออกไปด้วยโดยใช้เกณฑ์ 1 ปีมี 365 วนั 

34 หากต้องการกำหนดให้มีการคิดดอกเบ้ียบนดอกเบ้ีย จะตอ้งกำหนดขอ้ความเพิ่มเติมตามที่ตกลงกนัโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 
35 ระบุเงื่อนไขสำหรับกรณชีำระคนืเงนิตน้บางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกีย่วขอ้ง 
36 ระบุเงื่อนไขสำหรับกรณชีำระคนืเงนิตน้บางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกีย่วขอ้ง  
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ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับ                   
เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงนิก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอ่ืนใด (ถ้ามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินหุ้นกูใ้ห้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือ 
หุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามทีไ่ด้มีการแจ้งเปน็หนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหนา้แล้ว   

ไม่น้อยกว่า [•] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงนิ] โดยผู้ถอืหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืน            
เพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้           
จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึง่ในกรณีดังกลา่วผูอ้อกหุ้นกู้ไม่จำต้องชำระเงินจนกว่า            
จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุน้กู้ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่
บุคคลที่ศูนย์รบัฝากหลักทรัพยม์ีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้จำนวน         
ต่าง ๆ ทีล่งทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็คขีดคร่อมของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร] เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกูจ้ะไม่ชำระ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน 
ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

9.3 ในการชำระเงนิตามข้อกำหนดสทิธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา [•] น. ของวันครบกำหนด
ชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่วา่จะเปน็เงินตน้หรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวน 
อ่ืนใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวนัทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้                 
ไม่จำต้องจา่ยเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย            
ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไ่ม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คำนวณดอกเบี้ยด้วย37 

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รบัชำระหนี้มานั้นให้เป็นไป
ตามลำดับดังต่อไปนี ้

(ก)   ลำดับที่หนึ่ง ชำระคา่ใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อดำเนนิการ                 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คา่ใชจ้่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ 

(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกูท้ี่คงค้างและยังไมไ่ดช้ำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่                     
มีการชำระ 

(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินตน้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ 

________________________ 

 

37  ตามมาตรฐานทีก่ำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในกรณีทีว่ันกำหนดชำระดอกเบ้ียงวดใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถดัไป            
โดยจะคำนวณดอกเบ้ียถึงวนัที่กำหนดไว้เดมิเท่านั้น แต่หากเป็นกรณีวันไถถ่อนตราสารหนี้ตรงกับวนัหยุดทำการให้เลือ่นเป็นวนัทำการถัดไปโดยคำนวณ
ดอกเบ้ียรวมจำนวนวนัทีเ่ลื่อนออกไปด้วยโดยใช้เกณฑ์ 1 ปีมี 365 วนั 
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(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระ[เงินตน้ตามมลูค่าหุ้นกู้]38 

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ 
 ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป  
 และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเทา่เทียมกัน 
 ตามสัดสว่นที่เสนอขาย 

10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกูด้ังกล่าวระงบัลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกัน
ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดงักล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะตอ้งแจ้งให้         
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                
ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไดภ้ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณี  

 ที่ตกลงกันไว้]39 

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไข 

 ดังต่อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว้]40 

11. [วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ] 
 [ระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการแปลงสภาพแห่งสทิธิตามหุ้นกู้] 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนดั 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสทิธิ41 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไมว่่าเงินตน้หรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอ่ืนใดในวันถึงกำหนดชำระตาม
เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเปน็เหตุผิดนัดหากการไมช่ำระเงนิต้นหรือ
ดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เก่ียวกับระบบการโอนเงนิซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้
นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอ่ืนใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนด
ชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รบัชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ                 

________________________ 

 

38 หากราคาไถ่ถอนหุ้นกูม้ิใช่เงนิต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ หรือจะมกีารทยอยชำระเงินต้น ให้ระบุให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้เมื่อทำการเสนอขายหุ้นกู ้
39 ใช้เฉพาะกรณทีี่ผูอ้อกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้กอ่นวันครบกำหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยระบุขอ้ความเพิ่มเตมิดังนี ้“ทั้งนี้ ผูอ้อกหุ้นกู้จะแจ้งความจำนง                   

ในการใช้สิทธขิอไถถ่อนหุ้นกู้กอ่นกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันกอ่นวันไถ่ถอนหุ้นกูก้อ่นกำหนดนั้น (Call Date)” 
40 ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถอืหุ้นกู้มีสทิธขิอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนวนัครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยระบุขอ้ความเพิ่มเติมดังนี้ “ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ง             

ความจำนงในการขอให้ผู้ออกหุ้นกูท้ำการไถถ่อนหุ้นกูก้่อนกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ (Put Date)” 
41 เป็นขอ้กำหนดขัน้ต่ำ ผูอ้อกหุ้นกู้สามารถระบุเหตุการณ์อืน่ ๆ ตามทีต่กลงกัน 
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ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนนิการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือ          

เงินต้นหรือเงินจำนวนอ่ืนใดครบถ้วนภายใน [•] วนัทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหนา้ที่ตามข้อ 7.3 (ก) 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออ่ืน ๆ นอกจากการผิดนัดไมช่ำระเงนิ และเหตุผิดเงื่อนไข
เช่นนัน้ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ด้มีการสง่หนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้ง        
แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ [•] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่วา่ในมูลหนี้ใด ๆ เปน็จำนวนเงนิรวมกันเกินกว่า [•] บาท หรือเงินสกุลอ่ืน
ที่มีจำนวนเทียบเทา่จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกลา่วภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิ
ของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เก่ียวข้อง 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงนิ (ไม่ว่าจะเป็น
เงินสกุลใด) คร้ังเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแลว้เป็นจำนวน           

เกินกว่า [•] บาท เว้นแตผู่้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชมุ 
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือ 
คำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินลน้พ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และสถานการณ์เป็น               

ผู้มีหนี้สินล้นพน้ตัว หรือการดำเนินการดังกลา่วไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน [•] วันนับแต่วนัที่                          
ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วนัที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการ
เช่นนัน้ แล้วแต่กรณ ี

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจบุันหรือในอนาคต และ
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอืน่ใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผูบ้ังคับหลักประกัน
ตามกฎหมาย ซึ่งคำสัง่หรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนัน้มผีลบังคบัเอากับกิจการ ทรัพย์สนิ หรือ
รายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบ                
อย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีทีผู่้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนัน้อยู่ใน
ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึง่ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เปน็เหตุผิดนัดที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่
คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนัน้ยังไม่มีการตัดสนิเป็นทีส่ดุ 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร  
อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ  
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปวา่จะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี          
เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสรา้งการดำเนินธุรกิจของ           
ผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลทีจ่ะ
คงอยูต่่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สนิหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เก่ียวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิก
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กิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนัน้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใชดุ้ลยพนิิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน 
ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไมท่ำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลง
กว่าเดิม 

(ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าทีท่ี่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง                       
ของผู้ออกหุ้นกู้ อันเก่ียวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มผีลผูกพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ     
หยุดพักการชำระหนี้ของตนเปน็การทั่วไปไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่วา่เปน็หนี้ประเภทใด ๆ  หรือ
มีการเร่ิมเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน                   
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมลีักษณะเปน็การผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้  
ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกีย่วกับหนี้      
ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึง่ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้                       
เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรอืผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป 
หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เก่ียวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ 

12.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว
ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทน               
ผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแตต่นได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการ
ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้  

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนนิการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย
ภายใน [90]42 วันนบัแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ 

ทั้งนี้  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องสง่หนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกูช้ำระหนี้ภายใน [•] วันนับแต่วนัที่ตนได้รู้ถึง
เหตุผิดนัด หรือนับแต่วันทีท่ี่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมต ิ

12.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในขอ้ 12.2 เมื่อ 

(ก)  เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ฉ) ข้อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 12.1 (ฌ) หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) ซึ่ง 

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนดั 
เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้สง่หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 (ข) (3) ภายใน 15 วัน
นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ  

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้
หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

________________________ 

 

42   ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2552 เรื่องคุณสมบัติของผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้ 
กำหนดให้ตอ้งดำเนินการเรยีกร้องค่าเสยีหายภายใน 90 วันเวน้แตข่้อกำหนดสทิธจิะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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(3)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวภายใน 45 วันนบัแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด  

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องสง่หนังสอืแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ
โดยพลนั  โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย  (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ            
นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) 
หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3   
(ข) (3) แล้วแต่กรณี 

หากเหตุผิดนัดนั้นยงัคงดำรงอยูจ่นถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันสง่ถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้
แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทัง้หมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเปน็อันถึงกำหนดชำระโดยพลนัและผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องชำระเงินตน้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนัน้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกลา่ว  
ทั้งนี้ การทีผู่้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไมช่ำระเงินไม่วา่จำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูร้ายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
โดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเปน็ประการอ่ืนให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเชน่เดียวกันนั้น       
เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด 

12.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้         
โดยพลนัไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามขอ้ 12.3 แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย43 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมสีิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทีค่้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วย
ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออก
หุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่คา้งชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนัน้ ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ44 

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู ้

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แตผู่้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
 จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นบัแต่วันทีผู่้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี4้5 

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

________________________ 

 

43 ระบุการบังคับตามสัญญาอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น สญัญาหลกัประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี) 
44 ระบุการบังคับตามสัญญาอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น สญัญาหลกัประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย (ถ้ามี) 
45 ระบุเหตกุารณอ์ื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน 
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 ยังมิได้สง่หนังสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 12.3 วรรคสาม 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มี           
การออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 15.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25 
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสยีของ     
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามขอ้กำหนดสิทธ ิ

13.2 มติโดยชอบของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนนิการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้ังคับและผูกพัน          
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้ารว่มประชุมหรือไม่ก็ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกูน้ั้น              

จะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสทิธิ   

13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุม
โดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

14.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ของตน 
เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหนา้ที่หรือละเว้น 

 การปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวงัตามที่จะพงึคาดหมายได้จากบุคคลที่
ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดของผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสญูเสยีหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก      
การกระทำที่กระทำลงตามมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมี
อำนาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินการตา่ง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 นี้ และข้ออ่ืน ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ  ซึ่งในกรณีที่ 
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพนิจิของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพนิจิ              

ได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้นกู ้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทน          
ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง  

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นทีผู่้แทนผูถ้ือ
หุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏบิัติอื่นใด             
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดแูลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใชบ้ังคบักับหุ้นกู้ 



ตัวอยา่งข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ( (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) 

 

-24-   

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณทีี่เกิดขึ้นตามข้อ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้อง
ดำเนินการตามข้อ 12.2 ข้อ 12.3 และข้อ 12.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเว้น
ดังกล่าวเปน็เร่ืองที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทน       
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ 

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุม               
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีทีผู่้ออก
หุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืน ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ              
ผู้ถือหุ้นกูอ้ย่างมีนัยสำคัญ 

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ วา่ผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝา่ฝนืข้อกำหนดสิทธิ
หรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดข้ึนหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าทีท่ีร่ะบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิ และแจง้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือ                      
ได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจง้จากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับ               
เร่ืองสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหนา้ที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไมช่ักชา้ 

(ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้                   
ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวนัและ
เวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบัติและไมส่ามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้อง
ภายใน  60 วันนบัจากวนัที่ขาดคุณสมบัตินัน้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ          
เป็นหนังสือทนัทีที่พน้ระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่          
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักชา้ 

14.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่จะพงึคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไมต่้องรับผิดชอบ
ต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออก             
โดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่   
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึง
คาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น 
คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

14.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจาก
ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการทางกฎหมายและค่าใช้จา่ยในการว่าจา้งทีป่รึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้วย 
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15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

15.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง [ระบุชื่อผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้] มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ [•] ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน                
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เปน็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว  และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต่งตัง้] 
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

15.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้46 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เปน็ผู้แทน              
ผู้ถือหุ้นกู ้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทนุ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบตัินั้นเปน็เหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.                 
สั่งให้งดเว้นการทำหนา้ทีผู่้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบคุคล                 
ที่มีคุณสมบัติเปน็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขดัแย้งขึ้นนัน้ไมไ่ด้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.  

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหนา้ที่        
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝนืข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ 
และการฝ่าฝืนนั้นยงัคงไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้              
ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทน                
ผู้ถือหุ้นกู ้

15.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ 
 ดังต่อไปนี ้

 (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่น 
  ที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหนา้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

 (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย  ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถถ่อนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวนัที่             
ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว  

________________________ 

 

46 ระบุเหตกุารณอ์ื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน 
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 ทั้งนี้ ในระหวา่งที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธไิม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรบัปฏิบัติหน้าที่เชน่เดิมไปพลางกอ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นกู้             
ตามข้อกำหนดสิทธ ิ

15.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ     
และกฎหมายที่เก่ียวข้องและใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้นดว้ย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน               
30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพยส์ิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแตง่ตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหนา้ที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธ ิ

16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถอืหุ้นกู้             
ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2(ข) 

16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน 
ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแตไ่ม่เกิน 15 วัน นบัแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ        
มีผลใช้บงัคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ 

17. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม ่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่  โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนยีมและ 
ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [•] วันทำการ นับแตว่ันทีน่ายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย 

18. การติดต่อและการบอกกล่าว 

18.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน                 
หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้               
ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ 

 (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อา่นหรือเข้าใจได้ 

 (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าไดส้่งถึงผู้รบัในวันสง่ 

18.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผูอ้อกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกูจ้ะถือว่าได้สง่โดยชอบ หากไดส้ง่ไปยงัที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ                 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 15.1 
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(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้สง่ไปยังที่อยู่ของผูอ้อกหุ้นกู้
ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เปน็หนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 [ระบุที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้] 

18.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
(หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยูข่องผู้ถือ
หุ้นกู้ที่ระบุโดยศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้วา่เป็นการส่งโดยชอบแลว้ในวันที่ 3 นับจากวนัที่ได้
ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผูถ้ือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นบัจากวนัที่ส่งไปยังที่อยู่ของ        
ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ 

(ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับ                 
ผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณต์่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ 
อันเก่ียวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น 

19.      ข้อตกลงอื่น ๆ 

(ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ           
ที่มีผลใชบ้ังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย              
ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลา่วบงัคับกับหุ้นกูแ้ทนข้อความของกำหนดสิทธิ               
เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนัน้ 

(ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธลิา่ช้า หรือการใช้สิทธิแตบ่างส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเปน็การสละสิทธิ 
หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใชส้ิทธิสว่นอ่ืน ๆ ของฝ่ายนั้น 

(ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนด
สิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบ
แล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตาม
วิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝนืข้อกำหนดสิทธิ       
นั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นทีไ่ด้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึน้มาบังคับเอากับ     
ผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะไดม้ีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาสำหรบั                  
การผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจง้และได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าว
ข้างต้นแล้ว 
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20. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบ้ังคับ 

 ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใชบ้ังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวนัที่มีการชำระหนีต้ามหุ้นกูแ้ละข้อกำหนด
สิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

 
 

           ผู้ออกหุ้นกู้ 
[ชื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้] 
 

   โดย _________________________ 
            (ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ) 

                  ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
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เอกสารหมายเลข [•] 

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้47 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนนิการให้         
นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนงัสือเรียกประชุม[ทางไปรษณียล์งทะเบียน]48 ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทน                 
ผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน (ไมน่ับวนัที่สง่หนงัสือ           
เรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนงัสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา 
สถานทีส่ำหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท้ี่ขอให้เรียกประชุม ทัง้นี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นกู้ 
เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน  

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ือหุ้นกู้แต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ             
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบทีน่ายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด             
ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้   

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ที่ประชุม                    
จะพิจารณาซึ่งได้รบัการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุม                 
เพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในทีป่ระชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
 

 

 

 

 

________________________ 

 

47   ผูอ้อกหุ้นกู้สามารถกำหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงธรรมเนยีมปฏิบัตทิี่เกีย่วขอ้ง 
48   เปลีย่นแปลงตามที่ตกลงกนั 
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3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 
จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไมไ่ด้
ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุม         
คร้ังใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซึ่งไม่สามารถประชมุได้เนื่องจากขาดองคป์ระชุมตามข้อ 3.1 นี้ 
องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะ
ถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด   
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมคร้ังใหม่ที่เลื่อนมา
จากการประชุมคร้ังก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับ
การประชุมคร้ังใหม่ที่เลื่อนมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เปน็จำนวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน        
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชมุคร้ังใหม่ที่
เลื่อนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซึ่งไมส่ามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุม
สำหรับการประชุมคร้ังใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถอืหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถอืหุ้นกู้เป็น
จำนวนรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทำหนา้ที่เป็นประธานในทีป่ระชุม  

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหนา้ที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที  ให้ที่ประชุมลงมติเลือก 
ผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าคร้ังใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้ 

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะตอ้งสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในทีป่ระชุมเลื่อนการประชุม          
ผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวนั เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด  โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แตไ่ม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติ                   
ในที่ประชุมคร้ังใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมคร้ังก่อนเทา่นัน้  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) 
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(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองคป์ระชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุม             
ในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดสง่หนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมคร้ังใหม่ที่จะจัดขึน้เนื่องจากการ
ประชุมคร้ังก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคย
จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนัน้ทุกราย ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 3 วัน 
ก่อนวันนัดประชุมคร้ังใหม่(ไมน่บัวันทีส่่งหนังสือเรียกประชุมและวันนดัประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม       
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ตอ้งการสำหรับ
การประชุมคร้ังใหม่  

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามทีป่ระธานในที่
ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่ง
หน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานในทีป่ระชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณี             
การลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในทีป่ระชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็น
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมตโิดยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเปน็มติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน49 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่  

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเปน็มติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน50 

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อ่ืน หรือทรัพย์สินอ่ืนของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
บุคคลใด ๆ 

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่วา่จำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินตน้ ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอ่ืนใดที่คา้งชำระ
หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู ้

________________________ 

 

49  ระบุเรือ่งอืน่ ๆ ตามที่ตกลงกนั 
50    ระบุเรือ่งอืน่ ๆ ตามที่ตกลงกนั 
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(ง) การเปลี่ยนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จำนวนใด ๆ  ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้ 

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เก่ียวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.)             
และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนนิการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) 
ข้างต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสยีเปน็พิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู ้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมคร้ังนัน้ลงนามรับรอง    

ภายใน [•] วนันบัจากวนัประชมุและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้                         
ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
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เอกสารหมายเลข [•] 

แบบของใบหุ้นกู ้
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เอกสารหมายเลข [•] 

สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน 
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เอกสารหมายเลข [•] 

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน 

 

 


