
รับฟ�งความคิดเห็น (Public Hearing) เร่ือง การปรับปรุงตัวอย(าง
ร(างข*อกําหนดว(าด*วยสิทธิและหน*าที่ของผู*ออกและผู*ถือหุ*นกู*

 (“ข*อกําหนดสิทธิ”) (“ข*อกําหนดสิทธิ”)

ตุลาคม 2560
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ท่ีมาท่ีมา
• โดยที่ตัวอย(างข*อกําหนดว(าด*วยสิทธิและหน*าที่ของผู*ออกหุ*นกู*และผู*แทนผู*ถือหุ*นกู* (“ข*อกําหนดสิทธิ”) ฉบับป> พ.ศ. 2545 

ได*ใช*บังคับมาเปFนเวลานาน  จึงเห็นควรเสนอแก*ไขปรับปรุงให*สอดคล*องให*เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันและคุ*มครองผู*ลงทุน
ในตราสารหนี้

• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะนาํเสนอการแก*ไขร(างข*อกําหนดสิทธิดังกล(าว ต(อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยKและ
ตลาดหลักทรัพยKเพ่ือพิจารณาต(อไป 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

• ปรับปรุงตัวอย(างข*อกําหนดสิทธิฉบับป> พ.ศ. 2545 สําหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้กรณีทั่วไป (public offering : PO)
   โดยแก*ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให*มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึน้  เช(น เพ่ิมเติมกําหนดเวลาของวันที่แน(นอนในการชําระเงิน  

เพ่ิมเติมข*อกําหนดเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติของผู*ถือหุ*นกู*รวมทั้งผู*แทนผู*ถือหุ*นกู* เม่ือเกิดเหตุผิดนัด เปFนต*น



แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ ดังต(อไปน้ี

1) แก*ไขเพ่ิมเติมนิยาม (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 1) 

2) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดการปSดสมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู* (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 3)

3) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับการโอนหุ*นกู* (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 4) 

สาระสําคัญของการแก*ไขสาระสําคัญของการแก*ไข

3) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับการโอนหุ*นกู* (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 4) 

4) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับการรับรองและหน*าท่ีของผู*ออกหุ*นกู* (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 7) 

5) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับกําหนดเวลาของวันท่ีแน(นอนในการชําระเงิน (ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 9) 

6) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับการผิดนัดและผลของการผิดนัด (ร�างข�อกําหนดสิทธิ ข�อ 12) 

7) แก*ไขเพ่ิมเติมหัวข*อและข*อกําหนดเก่ียวกับอํานาจหน*าท่ีและความรับผิดชอบของผู*แทนผู*ถือหุ*นกู* 
(ร�างข�อกําหนดสิทธิข�อ 14) 

(หัวข*อ) ข*อกําหนดสทิธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

 ข*อ 1 คําจํากัดความ
“ข*อกําหนดสิทธิ”  “นายทะเบียนหุ*นกู*” 
“ผู*ค้ําประกัน”  “ผู*ถือหุ*นกู*”  
“ผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*” “ผู*ออกหุ*นกู*”  
“วันครบกําหนดไถ(ถอนหุ*นกู*”
“วันกําหนดชําระดอกเบ้ีย”  “วันทําการ”

เพ่ิมเติม
“ใบอนุญาต”
“ผลกระทบในทางลบอย(างร*ายแรง”   
“วันกําหนดอัตราดอกเบ้ีย”
“วันเริ่มต*นคํานวณดอกเบ้ีย”
“สํานักงาน ก.ล.ต.”

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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“วันกําหนดชําระดอกเบ้ีย”  “วันทําการ”
“วันออกหุ*นกู*” “สมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู*” “สิทธิ
ในหุ*นกู*”  “สัญญาค้ําประกัน”
“สัญญาแต(งต้ังนายทะเบียนหุ*นกู*”
“สัญญาแต(งต้ังผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*” 
“สัญญาหลักประกัน”
“ศูนยKรับฝากหลักทรพัยK” “หุ*นกู*”  
“อัตราดอกเบ้ียผิดนัด”

“สํานักงาน ก.ล.ต.”
“เหตุผิดนัด”



(หัวข*อ) ข*อกําหนดสิทธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 2 ชนิดของหุ*นกู* มูลค(าที่ตราไว* อัตราดอกเบ้ีย และ
อายุของหุ*นกู*

(เหมือนเดิม)

ข*อ 3 ใบหุ*นกู* สมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู* และ
ผู*ทรงสิทธิในหุ*นกู*

เพ่ิมเติม

ข*อ 3.5 การปSดสมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู* 

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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ผู*ทรงสิทธิในหุ*นกู* ข*อ 3.5 การปSดสมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู* 
•  ระบุหลักเกณฑKวันปSดสมุดทะเบียนผู*ถือหุ*นกู*ให*ชัดเจนและ
ให*นายทะเบียนแจ*ง ThaiBMA ก(อนวันปSดสมุดทะเบียน
• นายทะเบียนเปล่ียนวันปSดสมุดทะเบียนให*ตรงกับ
หลักเกณฑKของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ThaiBMA
ได*โดยไม(ต*องขอความยินยอมจากที่ประชุม
ผู*ถือหุ*นกู*

(หัวข*อ) ข*อกําหนดสทิธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 4 การโอนหุ*นกู* เพ่ิมเติม
• 4.4 นายทะเบียนหุ*นกู*จะไม(รับลงทะเบียนการโอนหุ*นกู*ใด ๆ 
ที่เปFนการขัดกับข*อกําหนดสิทธิหรือบทบัญญัติแห(งกฎหมาย 
หรือคําสั่งศาลใด ๆ 

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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หรือคําสั่งศาลใด ๆ 

ข*อ 5 สถานะของหุ*นกู* (เหมือนเดิม)

ข*อ 6 ทรัพยKสนิที่เปFนประกันหรือหลักประกัน
อย(างอ่ืน

(เหมือนเดิม)



(หัวข*อ) ข*อกําหนดสิทธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 7 หน*าที่ของผู*ออกหุ*นกู* 
7.1 แจ*งให*ผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*ทราบเม่ือ
เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณKที่อาจกลายเปFนเหตุผิด
นัด
7.2 ส(งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการ
 ผู*มีอํานาจเม่ือผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*ร*องขอ 

การให*คํารับรอง และหน*าที่ของผู*ออกหุ*นกู*

เพ่ิมเติม

7.1 คํารับรองของผู*ออกหุ*นกู*   

7.2 หน*าที่กระทาํการ

7.3 หน*าที่งดเว*นกระทําการ

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ

7.2 ส(งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการ
 ผู*มีอํานาจเม่ือผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*ร*องขอ 
• ผู*ออกหุ*นกู*รับรองว(าไม(มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณK
ที่กลายเปFนเหตุผิดนัด
• รับรองว(าไม(มีคดีความหรือการอนญุาโตตุลาการ
ที่ผู*ออกหุ*นกู*เปFนจําเลยหรือถูกกล(าวหา
7.3 ต*องจัดหาบุคคลเพ่ือแต(งต้ังเปFนผู*แทน
ผู*ถือหุ*นกู*รายใหม( กรณีต*องเปลี่ยนตัวผู*แทนผู*ถือ
หุ*นกู*

7.3 หน*าที่งดเว*นกระทําการ

7

7.2 หน*าท่ีกระทําการ
เพ่ิมเติม

(ก) หน*าที่ใช*ความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ

(ข) หน*าที่ไม(ดาํเนินการและปaองกันไม(ให*มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคKหลักในการประกอบกิจการ

(ค) ข*อตกลงในการบํารุงรักษาทรัพยKสินหลกัที่จําเปFนต*องใช*ในการประกอบกิจการหลกั

(ง) หน*าที่จัดให*ได*มาและดํารงไว*ซ่ึงใบอนุญาต ที่ใช*ในการประกอบธุรกิจหลัก

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

(ฉ) หน*าที่จัดทาํและเก็บรักษาบัญชีและงบการเงิน  

(ช) หน*าที่จัดส(งงบการเงินและรายงานประจําป>ให*ผู*แทนฯ รวมถึงข*อมูลทางการเงิน และเอกสารหรือรายงานอ่ืนที่ ผู*แทน ฯ มีการร*อง
ขอตามสมควรในกรอบกฎหมาย
 (กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET และได�รายงานข�อมูลต�อ SET ซ่ึงมีการเผยแพร�เป3นการท่ัวไปแล�ว ให�ถือว�าได�ส�งเอกสารหรือข�อมูลนัน้ต�อผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�และ ThaiBMA แล�ว )

(ซ) หน*าทีดํ่าเนินการต(างๆ หากมีการควบรวมกิจการโดยผู*ออกหุ*นกู*

(ฌ) ข*อตกลงชําระหนี้ภาษีอากรและสิทธิเรียกร*องที่อาจก(อให*เกิดบุริมสทิธิโดยผลของกฎหมาย



7.2 หน*าท่ีกระทําการ
เพ่ิมเติม

(ญ) หน*าที่จัดทาํประกันที่เหมาะสม

(ฎ) หน*าที่ส(งหนังสือรบัรองลงนามโดยกรรมการผู*มีอํานาจหรือ ผู*รับมอบอํานาจ เม่ือผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*ร*องขอ
• การปฏิบัติตามข*อกําหนดสิทธิ 
• ส(งคํายืนยันเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข*อสัญญา
• ไม(มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณKที่อาจกลายเปFนเหตุผิดนัด
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• ไม(มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณKที่อาจกลายเปFนเหตุผิดนัด

(ฏ) แจ*งเหตุผิดนัดหรอืเหตุการณKที่อาจกลายเปFนเหตุผิดนัด เช(น การหยุดประกอบกิจการ 
การหยุดพักชําระหนี้  การปรับโครงสร*างหนี้ เปFนต*น

(ฐ) หน*าที่ไม(เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคKการใช*เงิน

(ฑ) หน*าทีดํ่าเนินการส(งรายชื่อผู*ถือหุ*นกู*ให*ผู*แทนฯ  

(ฒ) หน*าที่เปลี่ยนตัวผู*แทนฯ หรือนายทะเบียนหุ*นกู*เม่ือจําเปFน

7.2 หน*าท่ีกระทําการ

เพ่ิมเติม

(ณ) หน*าที่นาํหุ*นกู*ไปขึ้นทะเบียนกับThaiBMA และดํารงสถานะหุ*นกู*ขึ้นทะเบียน 

(ด) [ แจ*งอัตราดอกเบ้ียอ*างอิงต(อ ThaiBMA ]
* ใช�เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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* ใช�เฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

(ต) จัดอันดับความน(าเชื่อถือของผู*ออกหุ*นกู* 

(ถ) จัดให*ที่ปรึกษากฎหมายส(งมอบหนังสือแสดงความเห็นทางกฎหมายให*แก(ผู*ออกหุ*นกู*และผู*จัดจําหน(ายว(าคํารับรองของผู*ออกหุ*นกู*
ตามข*อ 7.1  ถูกต*อง



7.2 หน*าท่ีงดเว*นกระทําการ

เพ่ิมเติม

(ก) [ ระบุข*อจํากัดการก(อหนี้ ]*
* ข�อกําหนดสิทธิด�านการเงิน (Financial Covenants) จะต�องมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้
(1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถ�ามี) จะมีนิยามและสูตรการคํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีท่ีใช�ในการคํานวณกําหนดไว�โดยชัดแจ�ง และสามารถ

เข�าใจได�ตรงกัน
(2) งบการเงินท่ีใช�อ�างอิงจะต�องเป3นงบท่ีผ�านการตรวจสอบ และ/หรือ การสอบทานจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

11

(2) งบการเงินท่ีใช�อ�างอิงจะต�องเป3นงบท่ีผ�านการตรวจสอบ และ/หรือ การสอบทานจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
(3) มีการกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจ�งข�อมูลให�แก�ผู�ถือหุ�นกู�และผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบถึงการฝRาฝSนข�อกําหนดอย�างชดัเจนและบังคับได�

(ข) ข*อจํากัดการก(อหลักประกัน (Negative Pledge)

(ค) ข*อจํากัดการจ(ายเงินป�นผล

(หัวข*อ) ข*อกําหนดสทิธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 8 ดอกเบ้ีย

เพ่ิมเติม
8.3 [ระบุข*อกําหนดเก่ียวกับดอกเบ้ีย วันที่คํานวณดอกเบ้ีย การ
คํานวณดอกเบ้ีย และวันกําหนดชําระดอกเบ้ีย]

ข*อ 9 วิธีการ เวลา และสถานที่สาํหรับการชําระหนี้ตามหุ*นกู* 
เพ่ิมเติม
• กําหนดเวลาของวันที่แน(นอนในการชาํระเงิน

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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ข*อ 9 วิธีการ เวลา และสถานที่สาํหรับการชําระหนี้ตามหุ*นกู* • กําหนดเวลาของวันที่แน(นอนในการชาํระเงิน
• จัดสรรลําดับการได*รบัชําระหนี้

ข*อ 10 การไถ(ถอนหุ*นกู*และการซ้ือคืนหุ*นกู* (เหมือนเดิม) 

ข*อ 11 วิธีการแปลงสภาพแห(งสิทธิ (เหมือนเดิม)



(หัวข*อ) ข*อกําหนดสิทธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 12 การผิดนัดและผลของการผิดนัด
12.1 เหตุผิดนัด
ก) ผิดนัดไม(ชําระเงิน
ข) [ ผู�ออกหุ�นกู�ฝRาฝSนหน�าที่ในการดํารงสัดส�วนทาง

การเงิน ตามข�อ 7.3(ก)]
ค) ผิดนัดตามข*อกําหนดสทิธิอื่น นอกจากหนี้ชําระเงิน

ตามหุ*นกู*

เพ่ิมเติม
ช) การถูกยึดหรืออายดัทรัพยKหรือมีการแต(งต้ัง

ผู*บังคับหลักประกัน  
ช) หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส(วนที่สาํคัญอันอาจ

เกิดผลกระทบในทางลบอย(างร*ายแรง
ฌ) มีคําส่ัง มีมติ หรือประกาศเปFนการทั่วไปว(าจะเลิก  กิจการ

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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ตามหุ*นกู*
ง) การผิดนัดชําระหนีอ่ื้น (ที่ไม(ใช(หนี้หุ*นกู*) รวมกันเปFน

จํานวนเงินเกินกว(าจํานวนที่
ระบุไว* (Cross default)

จ) ผู*ออกหุ*นกู*ต*องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ให*ชําระเงิน

ฉ) ผู*ออกหุ*นกู*เข*าสู(กระบวนการฟstนฟูกิจการหรือ
ล*มละลาย

ฌ) มีคําส่ัง มีมติ หรือประกาศเปFนการทั่วไปว(าจะเลิก  กิจการ
ญ) หนี้ตามหุ*นกู*ไม(มีผลผูกพันตามกฎหมาย
ฎ) มีการประกาศหยุดพักชําระหนี้หรือไม(สามารถปฏิบัติการ

ชําระหนี้ได* หรือเข*าสู(กระบวนการปรับปรุงโครงสร*างหนี้

(หัวข*อ) ข*อกําหนดสทิธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 12 การผิดนัดและผลของการผิดนัด
12.2 การเรียกให*หนีถึ้งกําหนดชําระ
โดยพลัน (Acceleration Clause) 

เพ่ิมเติม

• เกิด Auto Acceleration เม่ือเกิดเหตุผิดนัดเนื่องจากเข*าสู(
กระบวนการฟstนฟูกิจการหรือล*มละลาย 
เลิกกิจการ หนี้ตามหุ*นกู*ไม(มีผลผูกพันตามกฎหมาย

• การ Accelerate ให*ผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*มีหนังสือแจ*งโดยกําหนด
วันและเวลาชําระหนีท้ี่แน(นอน

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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วันและเวลาชําระหนีท้ี่แน(นอน

12.3 สิทธิฟaองร*องเม่ือเกิดเหตุผิดนัด เพ่ิมเติม
• ผู*ถือหุ*นกู*จะฟaองร*องด*วยตนเองได*เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู*แทน

ผู*ถือหุ*นกู*แจ*งให*ผู*ออกชําระหนี้แล*ว แต(ตนยังไม(ได*รับชําระหนี้

เพ่ิมเติม
(ข*อ 19 ข*อตกลงอ่ืนๆ ) 
การผ(อนผันหรือยกเว*นเหตุผิดนัด 



(หัวข*อ) ข*อกําหนดสิทธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 13 การประชุมผู*ถือหุ*นกู* (เหมือนเดิม) 

ข*อ 14 อํานาจหน*าที่และความรับผิดชอบของ
ผู*แทนผู*ถือหุ*นกู*

เพ่ิมเติม
• ไม(ต*องรับผิดชอบต(อความเสียหายในกรณีเปFนการกระทําตาม

มติผู*ถือหุ*นกู* (ข*อ 14.1)
• แก*ไขข*อกําหนดสทิธิให*ถูกต*องตามกฎหมาย หลักเกณฑK หรือ

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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แก*ไขข*อกําหนดสทิธิให*ถูกต*องตามกฎหมาย หลักเกณฑK หรือ
มาตรฐานโดยไม(ต*องขอมติก(อน

• พิจารณาข*อมูลที่ได*รบัว(ามีการฝuาฝsนข*อกําหนดสิทธิหรือไม(และ
แจ*งโดยเร็วหากมีเหตุผิดนัด

• มีสิทธิเรียกให*ผู*ออกหุ*นกู*ชดใช*ค(าใช*จ(ายในการดําเนินการตาม
ข*อกําหนดสิทธิและการดําเนินการทางกฎหมายรวมถึงค(าใช*จ(าย
ในการว(าจ*างที่ปรึกษาและผู*เชี่ยวชาญด*วย

(หัวข*อ) ข*อกําหนดสทิธิเดิม (พ.ศ. 2545) (หัวข*อ) ร(างข*อกําหนดสิทธิใหม(  (พ.ศ.2560)

ข*อ 15 การแต(งต้ังและเปลี่ยนตัวผู*แทนผู*ถือหุ*นกู* (เหมือนเดิม) 

ข*อ 16 การแก*ไขเปลี่ยนแปลงข*อกําหนดสิทธิ (เหมือนเดิม) 

ข*อ 17 การขอออกใบหุ*นกู*ฉบับใหม( (เหมือนเดิม) 

การแก*ไขหัวข*อในข*อกําหนดสิทธิ
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ข*อ 18 ผลบังคับของข*อกําหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช*บังคับ ข*อ 18 การติดต(อและบอกกล(าว

เพ่ิมเติม
ข*อ 19 ข*อตกลงอ่ืน
ข*อ 20 ผลบังคับของข*อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช*บังคับ


