
สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น 
ร�างข�อกําหนดว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� 

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 
 

ตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (สมาคม) ได�เชิญชวนผู�ออกหุ�นกู�และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร#วมแสดงความคิดเห็นและ              

เสนอแนะต#อร#างข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� (ร�างข�อกําหนดสิทธิ) ท่ีได�ผ#านการพิจารณาจาก                              

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการชุดย#อยพิจารณาจัดทําข�อเสนอมาตรฐานข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�า ท่ีของผู�ออกและ                                         

ผู�ถือตราสารหน้ี ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 24 กุมภาพันธ7 2560 โดยมีมติเห็นชอบให�เพ่ิมเติมหัวข�อดังต#อไปน้ีในมาตรฐานข�อกําหนดว#าด�วย

สิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกและผู�ถือตราสารหน้ี 

- หน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�  
- กําหนดเวลาของวันท่ีแน#นอนในการชําระหน้ีตามหุ�นกู�  
- การผิดนัดและผลของการผิดนัด และ 
- อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 
และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการชุดย#อยพิจารณาจัดทําข�อเสนอมาตรฐานข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกและ                                     

ผู�ถือตราสารหน้ี ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 30 กันยายน 2560 โดยมีมติเห็นชอบให�เพ่ิมเติมหัวข�อดังต#อไปน้ีในมาตรฐานข�อกําหนดว#าด�วย
สิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกและผู�ถือตราสารหน้ี 

- คําจํากัดความ  
- ใบหุ�นกู� สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�และผู�ทรงสิทธิในหุ�น  
- คํารับรอง การรับประกัน และหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�  
- วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหน้ีตามหุ�นกู�   
- การไถ#ถอนหุ�นกู�และการซ้ือคืนหุ�นกู�  
- การผิดนัดและผลของการผิดนัด  
- การประชุมผู�ถือหุ�นกู�  
- อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�  
- การแต#งตั้งและเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ 
- ข�อตกลงอ่ืนๆ  
ผ#านทางเว็บไซต7 http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ#านช#องทาง

โทรศัพท7หมายเลข 0-2557-0357 ต#อ 554 และไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 Legal@ThaiBMA.or.th ตั้งแต#วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 

บัดน้ี ได�ครบกําหนดระยะเวลาการเปcดรับฟeงความคิดเห็นแล�ว จึงขอสรุปผลการรับฟeงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต#อร#าง

ข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�ดังกล#าว ดังน้ี 

 

 

 



1. วิธีการในการรับฟ�งความคิดเห็น 

สมาคม เปc ด รั บฟe งความ คิด เ ห็นและข� อ เ สนอแนะต#อ ร# า งข� อ กํ าหนดสิ ท ธิผ# านทาง เ ว็บ ไซต7 ของสมาคม

(http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ#านช#องทางโทรศัพท7หมายเลข       

0-2557-0357 ต#อ 554 และไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 Legal@ThaiBMA.or.th 

2. จํานวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟ�งความคิดเห็นในแต�ละคร้ัง  

จํานวน 1 ครั้ง ตั้งแต#วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 รับฟeงความคิดเห็นต#อร#างข�อกําหนดสิทธิ ผ#าน 
เว็บไซต7 http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing.aspx มีผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าร#วมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย ดังน้ี 

ผู�ร#วมแสดงความคิดเห็น หน#วยงาน/องค7กร 
ธนาคารพาณิชย7 จํานวน 1 ราย  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู�ออกตราสารหน้ี จํานวน 3 ราย 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ7อาหาร จํากัด 
บริษัท ปูนซิเมนต7ไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 

3. พ้ืนท่ีหรือกลุ�มเปNาหมายในการรับฟ�งความคิดเห็น 

เปcดรับฟeงความคิดเห็นทางเว็บไซต7 ให�ผู�ออกหุ�นกู� ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� รวมท้ังประชาชนร#วมแสดงความคิดเห็น 

4. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

ภายหลังสิ้นสุดการรับฟeงความคิดเห็น มีผู�เข�าร#วมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย โดยผู�แสดงความคิดเห็นมีความเห็นต#อ

ร#างข�อกําหนดสิทธิดังกล#าว เห็นด�วยกับหลักการและเหตุผลในการแก�ไขร�างข�อกําหนดสิทธิ โดยมีความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมสรุปได�ดังน้ี 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 [“ชื่อของหุ�นกู�”] (“หุ�นกู�”) ออกโดย [ชื่อของผู�ออกหุ�นกู�] (“ผู�ออก

หุ�นกู�”) ตามมติ [ที่ประชุมใหญ#ผู�ถือหุ�น / ที่ประชุมคณะกรรมการ]  
ของผู�ออกหุ�นกู�เมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�] เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ผู�ถือหุ�นกู�จะได�รับสิทธิตามที่ได�กําหนดไว�
ในข�อกําหนดสิทธิ โดยผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�จะต�องผูกพันตาม 
ข�อกําหนดสิทธิทุกประการ และให�ถือว#าผู�ถือหุ�นกู�ได�รับทราบและ
เข�าใจข�อกําหนดต#าง ๆ ในข�อกําหนดสิทธิเปkนอย#างดีแล�ว รวมทั้งได�
ให�ความเห็นชอบกับการแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และข�อกําหนดต#าง ๆ 
ในสัญญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ด�วย ทั้งนี้ ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดให�มีการ
เก็บรักษาสําเนาข�อกําหนดสิทธิ สาํเนาสญัญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 
และสาํเนาสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�  ไว� ณ สํานักงานใหญ#
ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� เพื่อให�ผู�ถือหุ�นกู�ขอตรวจสอบสําเนาข�อกําหนด
สิทธิและสัญญาต#างๆ ดังกล#าวได�ในวันและเวลาทําการของผู�แทน 
ผู�ถือหุ�นกู� 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 1  คําจํากัดความ  
 “ข�อกําหนดสิทธิ” หมายถึง ข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�าที่ของผู�

ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�สําหรับหุ�นกู� 
“ข�อกําหนดสิทธิ” หมายถึง ข�อกําหนดว#าด�วยสิทธิและหน�าที่ของผู�
ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�สําหรับหุ�นกู� (และที่แก�ไขเพิ่มเติม หากมี) 

 

 “นายทะเบียนหุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุ�นกู�] หรือผู�ที่ได�รับ
แต#งตั้งโดยชอบให�ทําหน�าที่เปkนนายทะเบียนหุ�นกู�แทน 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

  “ใบอนุญาต”ให�มีความหมายตามที่นิยามไว�ในข�อ 7.2 (ง) 
(หมายเหตุ  ข�อ 7.2 (ง) ผู�ออกหุ�นกู�จะต�อง (1) จัดให�ได�มาและดํารงรักษาไว�ซึ่ง
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน7ใดๆ (ซึ่ง
ต#อไปนี้รวมเรียกว#า “ใบอนุญาต”) ที่จําเปkนในการประกอบธุรกิจหลักของตน 
และ (2) ดําเนินการตามข�อกําหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและ

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ดําเนินการต#าง ๆ เพื่อให�ใบอนุญาตยังคงมีผลใช�บังคับได�ตามกฎหมาย) 

  “ผลกระทบในทางลบอย�างร�ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทาง
ลบอย#างร�ายแรงต#อกิจการ การดําเนินธุรกิจ ทรัพย7สิน สถานะ  
(ไม#ว#าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู�ออก
หุ�นกู� ตามการใช�ดุลยพินิจอันสมควรของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ซึ่งเปkนการ
พิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ7ใดเหตุการณ7หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ7รวมกัน ซึ่งส#งผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรงต#อ
ความสามารถในการชําระหนี้ใดๆ หรือการปฏิบัติตามข�อกําหนด
สิทธิของผู�ออกหุ�นกู� 

1) ควรเปkนผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรงต#อความสามารถ
ในการชําระหนี้ที่จะครบกําหนดเท#านั้น 
2) ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�อาจใช�ดุลยพินิจยากในการพิจารณาว#า
อย#างไรจึงจะเปkน “ผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรง” 

 “ผู�ค้ําประกัน” หมายถึง (ชื่อผู�ค้ําประกัน)]   
 “ผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�แต#ละจํานวนตามข�อ 3.3 - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
 “ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�”หมายถึง [ชื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�] หรือผู� ที่ได�รับ

แต#งตั้งโดยชอบให�ทําหน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�แทน 
- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “ผู�ออกหุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อผู�ออกหุ�นกู�] - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
 “วันครบกําหนดไถ�ถอนหุ�นกู�” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
 “วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่

กําหนดให�ทําการชําระดอกเบี้ยของแต#ละปnตลอดอายุของหุ�นกู�] 
- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

  “วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะใช�ในการคํานวณดอกเบี้ยที่ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องชําระ

ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู� ซึ่งได�แก#วันทําการที่ [•] ล#วงหน�าก#อนวันเริ่มต�น
คํานวณดอกเบี้ย  

 

 “วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย7โดยทั่วไปเปcดทําการใน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมิใช#วันเสาร7หรือวันอาทิตย7  

“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย7โดยทั่วไปเปcดทําการใน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมิใช#วันเสาร7หรือวันอาทิตย7 หรือวันที่ธนาคาร
แห#งประเทศไทยประกาศให�เปkนวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย7 
 

 

  [“วันเริ่มต�นคํานวณดอกเบี้ย”หมายถึง วันที่สิทธิในการได�รับ  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ดอกเบี้ยของผู�ถือหุ�นกู�เริ่มต�นขึ้นและคํานวณสะสมไปจนถึงวัน
กําหนดชําระดอกเบี้ย] 

 “วันออกหุ�นกู�” หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล#งข�อมูล
ทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�  
เช#น ชื่อและที่อยู#ของผู�ถือหุ�นกู� การโอน การจํานํา การอายัด  
การออกใบหุ�นกู�ใหม#ไว�ตามหลักเกณฑ7ที่กําหนดในกฎหมายว#าด�วย
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7ที่เกี่ยวข�อง 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “สัญญาค้ําประกัน” หมายถึง สญัญาค้ําประกันลงวันที่ [•] 
ระหว#างผู�ออกหุ�นกู�กับผู�ค้ําประกันซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ระบุใน

เอกสารหมายเลข  [•] แนบท�ายข�อกําหนดสิทธิ] 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “สัญญาแต�งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�” หมายถึง สัญญาแต#งตั้ง 

นายทะเบียนหุ�นกู� ลงวันที่ [•] ระหว#างผู�ออกหุ�นกู� กับ นายทะเบียน
หุ�นกู� หรือสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�รายใหม#เพื่อทําหน�าที่แทน 
(ถ�ามี) 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “สัญญาแต�งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�” หมายถึง สัญญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือ

หุ�นกู�ลงวันที่ [•] ระหว#าง ผู�ออกหุ�นกู� กับ ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือ
สัญญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�รายใหม#เพื่อทําหน�าที่แทน (ถ�ามี) 

 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 “สัญญาหลักประกนั” หมายถึงสญัญาสร�างภาระผูกพันในทรัพย7สิน

ในลักษณะต#างๆกัน ตามรายละเอียดสญัญาหลักประกันและทรัพย7สนิ

ที่เปkนประกันตามที่ระบุไว�ในเอกสารหมายเลข  [•] แนบท�าย

ข�อกําหนดสิทธิ  ซึ่งผู�ออกหุ�นกู�ทําไว�กับผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� เมื่อวันที่ [•] 

“สัญญาหลักประกนั”หมายถึง สญัญาก#อภาระหลักประกันใน
ทรัพย7สินในลักษณะต#าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสญัญาหลักประกัน

และทรัพย7สินที่เปkนประกันตามที่ระบุไว�ในเอกสารหมายเลข  [•] 
แนบท�ายข�อกําหนดสิทธิ  ซึ่งผู�ออกหุ�นกู�ทําไว�กับผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

 

  “สํานักงาน ก.ล.ต.”หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 

 

 สิทธิในหุ�นกู� หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ�นกู�อันรวมถึง (แต#ไม#จํากัด
เฉพาะ) สิทธิในการได�รับชําระเงินต�นและดอกเบี้ย และสิทธิในการ 
เข�าร#วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “ศูนยZรับฝากหลักทรัพยZ” หมายถึง บริษัท ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 
(ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นที่ดําเนินกิจการรับฝากทรัพย7ได�
ตามกฎหมายซึ่งเข�ารับทําหน�าที่แทน 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 “หุ�นกู�” หมายถึง [ชื่อของหุ�นกู�] - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

  “เหตุผิดนัด”หมายถึง เหตุการณ7ใดเหตุการณ7หนึ่งตามที่กําหนดไว�
ในข�อ 12.1 

 

 "อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด] 
 
 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 2 ชนิดของหุ�นกู� มลูค�าที่ตราไว� อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ�นกู�   
2.1 หุ�นกู�เปkนหุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ มีอัตราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปn  

นับจากวันออกหุ�นกู� 
หุ�นกู�เปkนหุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ มีอัตราดอกเบี้ย [•] อายุ [•] ปn  
นับจากวันออกหุ�นกู�และ [มี/ไม#มีหลักประกัน] 

 

2.2 ในวันออกหุ�นกู� หุ�นกู�มีจํานวนทั้งหมด [•] หน#วย มีมูลค#าที่ตราไว�

หน#วยละ [•] บาท คิดเปkนมูลค#ารวมหุ�นกู� [•] บาท 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 3 ใบหุ�นกู� สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู� และผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�   
3.1 นายทะเบียนหุ�นกู�มีหน�าที่ตามสญัญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�ที่ - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 

จะต�องออกใบหุ�นกู�ตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารหมายเลข  [•] 
แนบท�ายข�อกําหนดสิทธิให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ทุกราย โดยในส#วนของหุ�นกู�
ที่ฝากไว�กับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7และจะต�องลงชื่อศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�แทนในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�นั้น  
นายทะเบียนหุ�นกู�จะออกใบหุ�นกู�หรือออกใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�
ตามแบบที่นายทะเบียนหุ�นกู�กําหนดให�แก#ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 

3.2 นายทะเบียนหุ�นกู�มีหน�าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ�นกู�ที่จะต�อง
จัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ไว�จนกว#าหุ�นกู�ทั้งหมดจะ
ได�รับการไถ#ถอน 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

3.3  (ก)  ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�กรณีทั่วไป สิทธิในหุ�นกู�จะตกได�แก#บุคคลที่
ปรากฏชื่อเปkนเจ�าของหุ�นกู�จํานวนดังกล#าวอยู#ในสมุดทะเบียนผู�ถือ
หุ�นกู�เมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใช�สิทธิตาม
หุ�นกู� หรือวันแรกของการปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�นกู� หรือ 
วันอื่นใดตามที่กําหนดไว�เปkนกรณีเฉพาะตามข�อกําหนดสิทธิ 
(แล�วแต#กรณี) เว�นแต#จะได�มีการโอนหุ�นกู�ซึ่งสามารถใช�ยันกับผู�ออก
หุ�นกู�ได�ตามข�อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล�วในวันต#าง ๆ ที่เกี่ยวข�องข�างต�น 
ซึ่งสิทธิในหุ�นกู�จะตกได�แก#ผู�รับโอนหุ�นกู� 

(ก)  ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�กรณีที่ไม#ได�ฝากหุ�นกู�ไว�กับศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7 สิทธิในหุ�นกู�จะตกได�แก#บุคคลที่ปรากฏชื่อเปkนเจ�าของ
หุ�นกู�จํานวนดังกล#าวอยู#ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เมื่อสิ้นเวลาทําการ
ในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใช�สิทธิตามหุ�นกู� หรือวันแรกของการ
ปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�นกู� หรือวันอื่นใดตามที่กําหนดไว�เปkน
กรณีเฉพาะตามข�อกําหนดสิทธิ (แล�วแต#กรณี) เว�นแต#จะได�มีการ
โอนหุ�นกู�ซึ่งสามารถใช�ยันกับผู�ออกหุ�นกู�ได�ตามข�อ 4.1 (ก) เกิดขึ้น
แล�วในวันต#าง ๆ ที่เกี่ยวข�องข�างต�น ซึ่งสิทธิในหุ�นกู�จะตกได�แก#ผู�รับ
โอนหุ�นกู� 

 

 (ข)   ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�กรณีที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�
แทน  สิทธิในหุ�นกู�จะตกได�แก#บุคคลที่นายทะเบียนหุ�นกู�ได�รับแจ�ง
เปkนหนังสือจากศูนย7รับฝากหลักทรัพย7ว#าเปkนผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�
จํานวนดังกล#าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ไว�ในชื่อของ
ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7อยู#ในวันทําการก#อนวันที่จะมีการใช�สิทธิตาม
หุ�นกู� หรือวันแรกของการปcดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�นกู� หรือวัน

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
อื่นใดตามที่กําหนดไว�เปkนกรณีเฉพาะตามข�อกําหนดสิทธิ (แล�วแต#
กรณี) เว�นแต#จะมีการคัดค�านโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย7รับฝากหลักทรัพย7แจ�งต#อผู�ออกหุ�นกู� และ/หรือนายทะเบียน
หุ�นกู� นายทะเบียนหุ�นกู�มีหน�าที่ตามสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู�
ที่จะต�องออกใบหุ�นกู�ให�แก#ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�ที่ฝากไว�กับศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7และลงทะเบียนให�ผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�รายดังกล#าวเปkนผู�ถือ
หุ�นกู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ตามจํานวนที่ได�รับแจ�งจากศูนย7รับ
ฝากหลักทรัพย7 ทั้งนี้ เมื่อได�มีการออกใบหุ�นกู�และลงทะเบียน
ดังกล#าวแล�ว นายทะเบียนหุ�นกู�จะแก�ไขจํานวนรวมของหุ�นกู� ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู� ถือหุ�นกู�ไว�ในชื่อของศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7โดยหักจํานวนหุ�นกู�ที่ได�แยกไปลงทะเบียนไว�ในชื่อของผู�
ทรงสิทธิในหุ�นกู�ออก ส#วนจํานวนรวมของหุ�นกู�ที่ปรากฏในใบหุ�นกู�
หรือใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�ที่ออกให�แก#ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7นั้น 
หากนายทะเบียนไม#ได�ทําการแก�ไข (ไม#ว#าด�วยเหตุใดก็ตาม) ให�ถือว#า
มีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ�นกู� ที่ได�แยกไปออกใบหุ�นและ
ลงทะเบียนไว�ในชื่อของผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�ดังกล#าว 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

3.5  3.5  การปcดสมุดทะเบียนผู� ถือหุ�นกู�ให�เปkนไปตามหลักเกณฑ7
ดังต#อไปนี้ 
(ก) เว�นแต#จะระบุไว�เปkนประการอื่นในข�อกําหนดสิทธินี้ หรือเว�นแต#
ข�อบังคับหรือระเบียบของหน#วยงานที่เกี่ยวข�องจะกําหนดไว�เปkน
ประการอื่น ผู�ออกหุ�นกู�จะดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�ปcดสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เปkนระยะเวลา [10/14] วันล#วงหน�าก#อนวัน
กําหนดชําระดอกเ บี้ยแต#ละงวด และ/หรือ วันกําหนดจ# าย
ผลประโยชน7ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู�ถือหุ�นกู� (แล�วแต#กรณี) เพื่อ
วัตถุประสงค7ตามที่กําหนดไว�ในข�อกําหนดสิทธิ หรือตามที่ผู�ออก 
.หุ�นกู�จะได�แจ�งแก#นายทะเบียนหุ�นกู� และ/หรือผู�ถือหุ�นกู� แล�วแต#
กรณี เ พื่อกําหนดสิทธิของผู� ถือหุ�นกู� ในการได�รับหรือใช�สิทธิ

ไม#ต�องการให�มีหน�าที่แจ�งการปcดสมุดทะเบียนแก#สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ประโยชน7ต#าง ๆ ในฐานะผู�ถือหุ�นกู� ทั้งนี้ การปcดสมุดทะเบียนผู�ถือ
หุ�นกู�จะเริ่มตั้งแต#วันปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�วันแรก ถ�าวันปcดสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�วันแรกไม#ตรงกับวันทําการให�เลื่อนเปkนวันทําการ
ถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล#าวระยะเวลาปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�จะ
เหลือน�อยกว#า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู�ออกหุ�นกู�จะแจ�ง หรือจะ
ดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�แจ�ง แก#สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ล#วงหน�าไม#น�อยกว#า 7 วันก#อนวันปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�วันแรก 

อนึ่ง [เว�นแต#กรณีที่กําหนดไว�โดยเฉพาะตามข�อ 3.5 (ข) การปcดสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เพื่อกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นกู�ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะ
ไม#มีการพักการโอนหุ�นกู�] / [ระหว#างเวลาที่มีการปcดสมุดทะเบียนผู�
ถือหุ�นกู� นายทะเบียนจะไม#รับลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�ใด ๆ] 

  (ข) [กรณีการปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เพื่อกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นกู�
ที่มีสิทธิรับเงินต�นและดอกเบี้ยกรณีไถ#ถอนหุ�นกู�ก#อนครบกําหนด  
ผู�ออกหุ�นกู�จะดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�ปcดสมุดทะเบียนผู�ถือ
หุ�นกู�ตั้งแต#เวลาเริ่มทําการในวันก#อนวันไถ#ถอนหุ�นกู�ก#อนครบกําหนด 
(ตามสิทธิของผู�ออกหุ�นกู� (Call Date) หรือตามสิทธิของผู�ถือหุ�นกู� 
(Put Date) แล�วแต#กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนหุ�นกู�ตั้งแต#เริ่ม
ปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ไปจนถึงวันไถ#ถอนหุ�นกู�ก#อนครบกําหนด] 

 

 

  (ค) นายทะเบียนหุ�นกู�อาจแก�ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปcดสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เพื่อให�เปkนไปตามหลักเกณฑ7ที่สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทยหรือหน#วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข�องประกาศกําหนดได�โดยไม#

1) ไม#น#าจะมีกรณีที่นายทะเบียนแก�ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลา
การปcดสมุดทะเบียนโดยแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบภายหลัง จึงควร
กําหนดให�นายทะเบียนแจ�งผู�ออกหุ�นกู�ก#อนการแก�ไข 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ออกหุ�นกู�หรือที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�แต#
อย#างใด โดยนายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องแจ�งการแก�ไขเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการปcดสมุดทะเบียนผู� ถือหุ�นกู� [ให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบ
โดยเร็ว] / [ให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบก#อนการแก�ไข] 

2) นายทะเบียนควรต�องได�รับความยินยอมล#วงหน�าจากผู�ออก
หุ�น กู�หรือ ที่ประชุมผู� ถือหุ�น กู� เปkนลายลักษณ7 อักษรก#อน
ดําเนินการแก�ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปcดสมุดทะเบียน 

ข�อ 4   การโอนหุ�นกู�   
4.1 การโอนหุ�นกู�ที่มิได�ฝากไว�กับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7ให�เปkนไปตาม

หลักเกณฑ7ดังนี้ 
- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 (ก) แบบการโอนหุ�นกู�ระหว#างผู�โอนและผู�รับโอน การโอนหุ�นกู�จะ
สมบูรณ7เมื่อผู�โอนหุ�นกู�ซึ่งเปkนผู�ที่สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ระบุชื่อเปkน
เจ�าของหุ�นกู�จํานวนที่จะทําการโอน หรือผู�รับโอนคนสุดท�ายโดยมี
การสลักหลังแสดงการโอนต#อเนื่องครบถ�วนจากผู� ที่ปรากฏชื่อ
ดังกล#าว (แล�วแต#กรณี) ได�ส#งมอบใบหุ�นกู�ให�แก#ผู�รับโอนโดยลง
ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให�ไว�ด�วย 
 ผลของการโอนหุ�นกู�ระหว#างผู�รับโอนกับผู�ออกหุ�นกู�  การโอนหุ�น
กู�จะใช� ยันกับผู�ออกหุ�นกู�ได� ก็ต#อเมื่อผู�รับโอนหุ�นกู�อยู#ระหว#าง
ลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�โดยนายทะเบียน
หุ�นกู�ได�รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�พร�อมทั้งใบหุ�นกู�ที่ผู�รับโอน
หุ�นกู�ได�ลงลายมือชื่อเปkนผู�รับโอนในด�านหลังของใบหุ�นกู�นั้นครบถ�วน
แล�ว 
 ผลของการโอนหุ�นกู�ระหว#างผู�รับโอนกับบุคคลภายนอก  การ
โอนหุ�นกู�จะใช�ยันกับบุคคลภายนอกได�ก็ต#อเมื่อนายทะเบียนหุ�นกู�ได�
ลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เรียบร�อยแล�ว 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�จะต�องกระทํา ณ สํานักงานใหญ#
ของนายทะเบียนหุ�นกู�ในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนหุ�นกู� 
และจะต�องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ�นกู�กําหนด โดย 
ผู�ขอลงทะเบียนจะต�องส#งมอบใบหุ�นกู�ที่ลงลายมือชื่อครบถ�วนตาม
หลักเกณฑ7ในข�อ 4.1 พร�อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความ

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ถูกต�องและความสมบูรณ7ของการโอนและการรับโอนหุ�นกู�ตามที่นาย
ทะเบียนหุ�นกู�กําหนดให�แก#นายทะเบียนหุ�นกู�ด�วย ซึ่งนายทะเบียน
หุ�นกู�จะลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ให�แล�ว
เสร็จภายใน [�] วันทําการ  หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ�นกู�ได�รับ 
คําขอลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�พร�อมทั้งใบหุ�นกู�และหลักฐานอื่น ๆ  
ที่จะต�องส#งมอบครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว 

4.2 สําหรับการโอนหุ�นกู�ที่ฝากไว�กับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7นั้นให�เปkนไป
ตามข�อบังคับของตลาดหลักทรัพย7แห#งประเทศไทย ศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7และหน#วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย7ซื้อขายหลักทรัพย7ที่
เกี่ยวข�อง 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

4.3 ]ระบุข�อจํากัดในการโอนหุ�นกู�[    
4.4 ]ระบุข�อกําหนดเกี่ยวกับการปcดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�[  

(หมายเหตุ ข�อกําหนดเกี่ยวกับการป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ย�ายไป
อยู�ในข�อ 3.5) 

นายทะเบียนหุ�นกู�จะไม#รับลงทะเบียนการโอนหุ�นกู�ใดๆ ที่เปkนการขัด
กับข�อกําหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห#งกฎหมายหรือคําสั่งศาล
ใด ๆ 

 

ข�อ 5  สถานะของหุ�นกู�  

5.1 หุ�นกู�เปkนหนี้ของผู�ออกหุ�นกู�ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท#าเทียมกันทุก
หน#วย และผู�ถือหุ�นกู�จะ [มีสิทธิได�รับชําระหนี้ไม#ด�อยกว#าสิทธิได�รับ
ชําระหนี้ของเจ�าหนี้สามัญทั้งในปeจจุบันและในอนาคตของผู�ออกหุ�น
กู� เว�นแต#บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ�มครองให�ได�รับชําระหนี้ก#อน] 

หุ�นกู�เปkนหนี้ของผู�ออกหุ�นกู�ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท#าเทียมกันทุก
หน#วย และเปkนหุ�นกู�[ด�อยสิทธิ/ไม#ด�อยสิทธิ] โดยผู�ถือหุ�นกู�จะ [มีสิทธิ
ได�รับชําระหนี้ไม#ด�อยกว#าสิทธิได�รับชําระหนี้ของเจ�าหนี้สามัญทั้งใน
ปeจจุบันและอนาคตของผู�ออกหุ�นกู� เว�นแต#บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย
คุ�มครองให�ได�รับชําระหนี้ก#อน] [และผู�ออกหุ�นกู�ไม#มีสิทธิไถ#ถอนหุ�นกู�
ก#อนวันครบกําหนดไถ#ถอนหุ�นกู�] 

 

5.2 ผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิที่จะ
ได�รับชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบี้ย เปkนหุ�นสามัญ/บุริมสิทธิที่

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ออกโดยผู�ออกหุ�นกู�] 

ข�อ 6  ทรัพยZสินที่เป̂นประกันหรือหลักประกันอย�างอื่น  

6.1 

 

โดยผลของสญัญาหลักประกัน ทรพัย7สินต#าง ๆ ตามที่ระบุไว�ใน

เอกสารหมายเลข [•] แนบท�ายข�อกําหนดสิทธิถือเปkนประกัน  
(ในลักษณะต#าง ๆ ตามที่กําหนดไว�ในสัญญาหลักประกัน) สําหรับ
การชําระหนี้ทั้งเงินต�นและดอกเบี้ยของผู�ออกหุ�นกู�ตามหุ�นกู� ทั้งนี้ 
การบังคับชําระหนี้จากทรัพย7สินที่เปkนประกันจะเปkนไปตาม
หลักเกณฑ7ที่กําหนดไว�ในสญัญาหลักประกันและข�อกําหนดอื่น ๆ 
ของข�อกําหนดสิทธิ] 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

6.2 โดยผลของสญัญาค้ําประกัน ผู�ค้ําประกันได�ผูกพันตนค้ําประกันการ
ชําระหนี้เงินต�นและดอกเบี้ยตามหุ�นกู� [ทั้งจํานวน/เปkนจํานวนไม#เกิน

วงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู�ถือหุ�นกู�จะมสีิทธิได�รับชําระหนี้จากผู�ค้ําประกัน
ตามเงื่อนไขของสญัญาค้ําประกันไม#ด�อยกว#าสิทธิได�รบัชําระหนี้ของ
เจ�าหนี้สามัญทั้งในปeจจุบันและในอนาคตของผู�ค้ําประกัน เว�นแต#
บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ�มครองให�ได�รับชําระหนี้ก#อน] 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

6.3        ผู�ออกหุ�นกู�รับรองว#าจะดําเนินการจํานอง จํานํา หรือให�หลักประกัน

ตามที่ระบุไว�ในสญัญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] ให�กับ
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ภายใน 7 วันนับแต#วันที่ปcดการเสนอขาย 
 

ผู�ออกหุ�นกู�รับรองว#าจะดําเนินการจํานอง จํานํา หรือให�หลักประกัน

ใด ๆ ตามที่ระบุไว�ในสญัญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] 
ให�กับผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ภายใน 7 วันนับแต#วันที่ปcดการเสนอขาย 
 

 

ข�อ 7   หน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� คํารับรอง การรับประกัน และหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�  

  7.1  คํารับรองและการรับประกัน 
ณ วันออกหุ�นกู� และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต�องชําระ 
ภายใต�ข�อกําหนดสิทธินี้ ผู�ออกหุ�นกู�ขอให�คํารับรอง และให�การ
รับประกันดังต#อไปนี้ 

1)  มีความเห็นว#า  Representation and Warranties ควร
แยกหัวข�อต#างหากออกจากเรื่องหน�าที่ (Undertaking) และควร
กําหนดให�เปkนเรื่องคํารับรองหรือหน�าที่ดูแลให�คํารับรองที่ให�ไว�
ถูกต�องอยู#เสมอ   
(สรุป ดังนั้น จึงแยกหัวข�อคํารับรองและการรับประกันออกจาก
หน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� และกําหนดให�การให� representation 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
and warranties เป<นแบบ evergreen กล�าวคือ เป<นคํารับรอง
และรับประกัน “ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต�องชําระภายใต�
ข�อกําหนดสิทธินี้”) 
 
2)  หากเปรยีบเทียบกับในต#างประเทศจะพบว#าไม#มีการกําหนด
คํารับรองหรือหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�ไว�ในข�อกําหนดสิทธิมากนัก 
ซึ่งจะมีการระบุไว�ใน Underwriting Agreement อยู#แล�ว แต#ก็
มีผู�ให�ความเห็นแย�งว#ากรณีอาจไม#สามารถเปรยีบเทียบกันได�
เนื่องจากบริบทหน�าที่ตามกฎหมายของ Underwriter ใน
ต#างประเทศแตกต#างจากประเทศไทย 
 
3)  ควรกําหนดมาตรการใดๆ เพื่อให�ผู�ออกหุ�นกู�จัดให�ม ีlegal 
opinion เพื่อให�ความเห็นเกี่ยวกับคํารับรองของผู�ออกหุ�นกู�ด�วย 
 4)  ปeญหาในปeจจุบันที่พบได�แก# การที่ผู�ออกหุ�นกู�ให�คํารับรองไว�
ในข�อกําหนดสิทธิโดยไม#เข�าใจหรอืไม#ได�มีการตรวจสอบว#า 
คํารับรองที่ให�นั้นถูกต�องหรือไม# แม�ว#าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต#อ
ผู�ออกหุ�นกู�คือการเปkนเหตผุิดนัด แต#เมื่อผู�ออกหุ�นกู�ได�รับเงินจาก
การระดมทุนไปแล�ว ผู�ที่ได�รบัผลเสียโดยตรงที่ควรได�รับความ
คุ�มครองได�แก#ผู�ถือหุ�นกู�  อย#างไรก็ดี มีการให�ข�อมลูว#าในทาง
ปฏิบัติปeจจุบันพบปeญหาว#าผู�ออกหุ�นกู�ไม#เห็นความสําคัญของ
การมีนักกฎหมายอยู#ในการทําธุรกรรม และต�องการลดค#าใช�จ#าย
ในการออกหุ�นกู�โดยที่ปรึกษาทางการเงินไม#สามารถบังคับผู�ออก
หุ�นกู�ให�ต�องว#าจ�างที่ปรึกษากฎหมายซึ่งในประเด็นนี้มีความเห็น
เสนอว#าหากมีการกําหนดเปkนหลกัเกณฑ7ให�ชัดเจน จะช#วยให�ที่



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ปรึกษาทางการเงินปฏิบัติหน�าที่ได�ง#ายขึ้นโดยอ�างอิงหลักเกณฑ7
ที่กําหนดให�ต�องมีความเห็นทางกฎหมายเพื่อให�ผู�ออกหุ�นกู�จัดให�
มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
(สรุป สําหรับความเห็นที่ 3) และ 4) ได�มีการกําหนดหน�าที่ของ
ผู�ออกหุ�นกู�ไว�ในข�อ 7.2(ถ) เรื่องการจัดให�มีความเห็นทาง
กฎหมาย) 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  (ก)  ผู�ออกหุ�นกู�  

(1)  เปkนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย#างถูกต�องตาม
กฎหมาย 

(2)  เปkนผู�มีอํานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ตนตามที่ระบุไว�ในหนังสือชี้ชวนของหุ�นกู� 

(3)  ได�รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องให�ประกอบกิจการที่
ตนดําเนินการทั้งภายในประเทศและในต#างประเทศ (หากมี) 
(ข)  ผู�ออกหุ�นกู�มีอํานาจและความสามารถตามกฎหมายใน 
การกระทําการดังต#อไปนี้ 

(1)  ออกและเสนอขายหุ�นกู� และก#อหนี้ภายใต�หุ�นกู� และ 
(2)  เข�าทําและลงนามในข�อกําหนดสิทธิ สัญญาแต#งตั้ ง 

นายทะเบียนหุ�นกู� สัญญาแต#งตั้งตัวแทนชําระเงิน สัญญาแต#งตั้ง
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับหุ�นกู� และ 

(3)  ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข�อ 7.1 
(ข) (1) และ (2)  
โดยผู�ออกหุ�นกู�ได�รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่
จําเปkน และได�ดําเนินการตามวัตถุประสงค7 ข�อบังคับ มติที่ประชุม
กรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� (หากจําเปkน) ของผู�ออก
หุ�นกู� และภายใต�หลักเกณฑ7ของหน#วยงานที่กํากับดูแลผู�ออกหุ�นกู� 
(หากมี) ทุกประการสําหรับการดําเนินการดังกล#าวข�างต�นแล�ว 
(ค)  ภาระหนี้และหน�าที่ต#าง ๆ ของผู�ออกหุ�นกู�ภายใต� หุ�นกู� 
ข�อกําหนดสิทธิ และสัญญาแต#งตั้งนายทะเบียนหุ�นกู� สัญญาแต#งตั้ง
ตัวแทนชําระเงิน และสัญญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวข�องกับหุ�นกู� (แล�วแต#กรณี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดว#าภาระหนี้และหน�าที่ต#าง ๆ ของผู�ออกหุ�นกู�จะต�อง
ไม#ขัดแย�งหรือฝxาฝyนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข�อผูกพัน ข�อรับรอง 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  (1)  ถูกต�องชอบด�วยกฎหมาย มีความสมบูรณ7และมีผลผูกพัน

ตามกฎหมายและสามารถใช�บังคับกับผู�ออกหุ�นกู�ได� 
(2)  ไม# ขัดแย�งหรือเปkนการฝxาฝyนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ  

ข�อผูกพัน ข�อรับรอง หรือข�อสัญญาใด ๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�ให�ไว�หรือ
เข�าทําไว� กับบุคคลอื่น ยกเว�นกรณีการบังคับใช�สิทธิตามหุ�นกู� 
ข�อกําหนดสิทธิ และสัญญาดังกล#าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจํากัด
โดยบทบัญญัติของกฎหมายว#าด�วยล�มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มี
ลักษณะคล�ายคลึงกันที่มีผลกระทบต#อการบังคับใช�สิทธิของเจ�าหนี้
ทั่วไป 
(ง)  ณ วันออกหุ�นกู� ข�อกําหนดสิทธิมีสาระสําคัญสอดคล�องถูกต�อง
และไม#ขัดแย�งกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ7 มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน#วยงานที่มีหน�าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับ 
หุ�นกู�รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

    

  7.2   หน�าที่กระทําการ 
  ตราบเท#าที่ผู�ออกหุ�นกู�มีภาระหนี้ตามหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�ตกลงจะ

กระทําการ ดังต#อไปนี้ 

    

  (ก)  ผู�ออกหุ�นกู�จะประกอบธุรกิจของตนด�วยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง และจะใช�ความพยายามอย#างดีที่สุดที่จะประกอบ
ธุรกิจอย#างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว#าด�วยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และกฎหมายอื่นที่
เ กี่ ย ว ข� อ ง  ร ว ม ถึ ง ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ข� อ บั ง คั บ  แ ล ะ คํ า สั่ ง 
ต#าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

1) การกําหนดหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�ดังกล#าว ย#อมต�องมีการ
ตรวจสอบอยู#ตลอดเวลาว#ามีการปฏิบัติหน�าที่อย#างถูกต�อง
หรือไม# อีกทั้งยังเปkนภาระเกี่ยวกับหน�าที่การบอกกล#าวด�วยจึง
เห็นว#าอาจเปkนภาระอันเกินสมควรแก#ผู�มีหน�าที่ตรวจสอบที่ต�อง
คอยสืบหาข�อมูลของผู�ออกหุ�นกู�  
2) การใช�มาตรฐาน “ความพยายามอย#างดีที่สุด” หรือ“อย#าง
เหมาะสม” นั้น    เปkนสิ่งที่ขึ้นอยู#กับดุลพินิจของแต#ละบุคคล 
การกําหนดหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�ในลักษณะนี้ในข�อกําหนดสิทธิ 
อาจทําให�หุ�นกู�มีความเสี่ยงที่จะถูก call default ได�มากขึ้น 
อย#างไรก็ดีมีความเห็นว#า หากจะกําหนดหน�าที่เหล#านี้ไว� อาจ
กําหนดให�เปkนดุลพินิจของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เท#านั้นในการใช�สิทธิ 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
call default ได�  

  (ข)  ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ดําเนินการใดๆ เพื่อ และจะป{องกันไม#ให�มีการ 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค7หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงจะไม#
เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กําลัง
ดําเนินการอยู# ณ วันออกหุ�นกู� ทั้งนี้ เพื่อมิให�กรณีเปkนที่สงสัย ความ
ในข�อนี้ไม#ตัดสิทธิผู�ออกหุ�นกู�ที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค7หรือขยายการ
ประกอบกิจการให�ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลัก
ของตน ณ วันออกหุ�นกู�ด�วย 

1)  การกําหนดไม#ให�ผู�ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค7 
หรือ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในธุรกิจปeจจุบัน อาจทํา
ให�เกิดปeญหาในทางปฏิบัติได�  
2)  ควรกําหนดให�การขยายขอบเขตหรือการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค7สามารถทําได�ตราบเท#าที่ไม#กระทบกับธุรกิจหลัก
หรือความสามารถในการชําระหนี้ 
3)  ควรมีการระบุให�ชัดเจนว#า “วัตถุประสงค7หลัก”จะพิจารณา
อย#างไรและกรณีใดจึงจะถือว#าเปkนการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค7
หลักในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่ บริษัทมีธุรกิจ
หลายธุรกิจ    

  (ค)  ผู�ออกหุ�นกู�จะบํารุงรักษาทรัพย7สินหลักที่สําคัญซึ่งจําเปkนต�องมี
เพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให�อยู#ในสภาพดีและสามารถใช�
งานได� ตลอดจนจัดให�มีการซ#อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย7สินดังกล#าวตามสมควร ตามที่ผู�ออกหุ�นกู�เห็นว#าจะทําให�
สามารถประกอบกิจการต#อไปได�อย#างเหมาะสม อย#างไรก็ดี ความใน
ข�อนี้ไม#ตัดสิทธิผู�ออกหุ�นกู�ที่จะยกเลิกการใช�งานหรือการบํารุงรักษา
ทรัพย7สิน หากผู�ออกหุ�นกู�เห็นว#าการยกเลิกดังกล#าวจะเปkนประโยชน7
แก#การประกอบกิจการและไม#ก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบอย#าง
ร�ายแรง 
 
 
 

มีความเห็นว#าการระบุหน�าที่ดังกล#าวอาจเปkนการเขียนฟุxมเฟyอย
เกินไป โดยทั่วไปหากต�องการให�ปกป{องทรัพย7สินหลักควรเปkน
กรณีเรื่องการทําประกันมากกว#า 

 

  (ง)  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�อง (1) จัดให�ได�มาและดํารงรักษาไว� ซึ่ง 1)  หากผู�ประกอบธุรกิจพิจารณาแล�วหรือผ#านความเห็นจาก



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิ
ประโยชน7ใดๆ (ซึ่งต#อไปนี้รวมเรียกว#า “ใบอนุญาต”) ที่จําเปkนใน
การประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดําเนินการตามข�อกําหนด
และเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดําเนินการต#าง ๆ เพื่อให�
ใบอนุญาตยังคงมีผลใช�บังคับได�ตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท ให�ผู�ออกหุ�นกู�สามารถยกเลิกหรือคืน
ใบอนุญาตได�ตราบเท#าที่ไม#กระทบกับธุรกิจหลักหรือ
ความสามารถในการชําระหนี้    
2)  ควรมีข�อกําหนดเพื่อสงวนสิทธิในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#
สามารถปฏิบัติตามข�อ7.2 (ง) ในเรื่องการจัดให�ได�มาซึ่ ง
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิ
ประโยชน7   ใด ๆ รวมถึงการดําเนินการตามข�อกําหนดและ
เงื่อนไขประกอบใบอนุญาต และการดําเนินการต#าง ๆ เพื่อให�
ใบอนุญาตมีผลใช�บังคับได�ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย#างยิ่งกรณี
ที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�ใช�ความพยายามอย#างเต็มที่แล�ว 

  (จ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�อง หรือจะดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�
อํานวยความสะดวกให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ในการเข�า
ตรวจสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ�นกู�
ตามที่ผู�ถือหุ�นกู�และ/หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอ 

1) ควรกําหนดระดับการดําเนินการโดยผู�ออกหุ�นกู�ให�เบาลง จาก
ที่กําหนดให�ผู�ออกหุ�นกู� “ต�อง หรือจะดําเนินการให�” เปkนเพียง
ดําเนินการตามสมควรก็เพียงพอ 

  (ฉ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องจัดทํา และ/หรือจัดให�มีการทํา บัญชีและ 
งบการเงินของผู�ออกหุ�นกู� และเก็บรักษาไว�ซึ่งบัญชีและงบการเงิน
อย#างเหมาะสมและถูกต�องตามหลักการทางบัญชี [ที่เปkนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปในประเทศไทย] / [ที่เปkนที่ยอมรับกันโดยสากลทั่วไป] 

 

  (ช)  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องส#งเอกสารหรือข�อมูลดังต#อไปนี้ให�แก#ผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู� และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สําหรับรายการที่กําหนด
ไว�โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กําหนดไว�ในข�อกําหนดสิทธิหรือโดยทาง
ไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) ไปยังที่อยู#ที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�รับแจ�ง
ล#วงหน�า ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว�ในข�อนี้ ทั้งนี้ หากผู�ออกหุ�นกู�
จัดส#งโดยทางไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) แล�วให�ถือว#าผู�แทน 
ผู�ถือหุ�นกู�ได�รับเอกสารดังกล#าวเมื่อมีเอกสารยืนยันการส#งจาก
ไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail) ของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ออกหุ�นกู�จะ
จัดให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เตรียมเอกสารที่ได�รับจากผู�ออกหุ�นกู�ให�ผู�ถือ 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
หุ�นกู�สามารถตรวจสอบได� ณ สํานักงานใหญ#ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ใน
วันและเวลาทําการของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

  (1)  คู#ฉบับข�อกําหนดสิทธิ โดยส#งภายในวันเดียวกันกับวันออก
หุ�นกู� เว�นแต#ข�อตกลงหรือข�อกําหนดสิทธิแก�ไขเพิ่มเติมให�ส#งภายใน
วันที่ข�อกําหนดสิทธิฉบับแก�ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช�บังคับ (พร�อมทั้งส#ง
ฉบับแก�ไขเพิ่มเติมให�สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

 

  (2)  สําเนางบการเงินประจําปnล#าสุดที่ผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบ

และแสดงความเห็นแล�ว โดยส#งให�ทันทีที่จะทําได�แต#ไม#เกิน [•] วัน

นับแต# [•] และในกรณีที่งบการเงินประจําปnดังกล#าวมีการแก�ไข
เพิ่มเติมให�นําส#งงบการเงินประจําปnที่มีการแก�ไขเพิ่มเติมและรับรอง

โดยที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วภายในเวลา [•] วันนับแต#วันที่ที่ประชุมผู�
ถือหุ�นรับรองด�วย (พร�อมทั้งส#งให�สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

 

  (3)  สําเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นแล�ว โดยส#งให�ทันทีที่จะทําได�แต#ไม#เกิน [•] วันนับ
แต#วันสุดท�ายของแต#ละไตรมาส 

มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง 

  (4)  สําเนางบการเงินประจํางวดหกเดือนที่ผู�สอบบัญชีได�
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล�ว โดยส#งให�ทันทีที่จะทําได�แต#ไม#

เกิน [•] วันนับแต#วันสุดท�ายของแต#ละงวดหกเดือน (พร�อมทั้งส#งให�
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง 

  (5)  แบบแสดงรายการข�อมูลประจําปnที่ส#งให�สํานักงาน ก.ล.ต. 
โดยส#งให�ภายในวันเดียวกันกับที่ส#งให�สํานักงาน ก.ล.ต. 

 

  (6) [หนังสือแจ�งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช�อ�างอิง ซึ่งมี
ผลต#อการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของหุ�นกู�ให�สะท�อน

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ภาระปeจจุบันที่ใกล�เคียงความเปkนจริงมากที่สุด โดยส#งให�ภายในวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง [ตลอดจนแจ�งอัตราดอกเบี้ยงวดใหม#แต#ละงวด 
โดยส#งให�ภายในเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดอัตราดอกเบี้ย] 
(พร�อมส#งให�สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)] 

  (7)  สําเนา เอกสาร รายงาน หรือข�อมูลใด ๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�ส#งให�
ผู�ถือหุ�นของตน สํานักงาน ก.ล.ต. หรือต#อสาธารณชนที่เกี่ยวข�องกับ
การประกอบธุรกิจของผู�ออกหุ�นกู�อย#างมีนัยสําคัญโดยส#งให�ภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ส#งเอกสาร รายงาน หรือข�อมูลนั้นให�หน#วยงาน
หรือบุคคลดังกล#าว 

 

  (8)  หนังสือแจ�งยกเลิกหุ�นกู�ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ซื้อหุ�นกู�คืนจาก

ผู�ถือหุ�นกู� โดยส#งภายใน [•] วันนับแต#วันที่ผู�ออกหุ�นกู�ซื้อหุ�นกู�คืน
จากผู�ถือหุ�นกู� (ถ�ามี) (พร�อมทั้งส#งให�สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

 

  (9)  หนังสือรับรองว#าได�มีการทําประกันภัยตามข�อกําหนดสิทธิ
แล�ว โดยระบุรายละเอียดอย#างน�อยเกี่ยวกับประเภทประกันภัยและ

ความคุ�มครอง โดยส#งภายในวันที่ [•] ของแต#ละปn และภายใน [•] 
วันภายหลังจากได�รับการร�องขอตามสมควรจากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

1) ควรตัดข�อความ “โดยส#งภายในวันที่ [•] ของแต#ละปn” ออก  
2) กรณีเปkนการทําธุรกรรมระหว#างกัน (ตามหลักเกณฑ7
สํานักงาน กลต.) บริษัทจดทะเบียนจะมีการเปcดเผยการทํา
รายการระหว#างกันไว�ในรายงานประจําปn ซึ่งรวมถึงการทํา
ประกันภัยระหว#างบริษัทกับบริษัทในกลุ#มธุรกิจฯ ที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัยอยู#แล�ว  จึงพิจารณาว#าไม#ต�องมีการจัดทํา
หนังสือรับรองในส#วนนี้อีก 
3) มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง 
 
 

  (10) [รายงานผลการคํานวณ [อัตราส#วนทางการเงิน] ตามที่

ระบุไว�ในข�อ 7.3 (ก) โดยจะส#งให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ภายใน [•] วันนับ
แต#วันสุดท�ายของแต#ละไตรมาส ยกเว�นไตรมาสสุดท�ายของปnบัญชี 

ให�จัดให�มีภายใน [•] นับแต#วันสิ้นสุดรอบปnบัญชีของผู�ออกหุ�นกู� โดย
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
รายงานดังกล#าวจะต�องแสดงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ พร�อม
ทั้งแหล#งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ�างอิงประกอบรายงาน] 

  (11) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน#าเชื่อถือ 
(Credit Update) ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน#าเชื่อถือที่
ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.] 

มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง 

  ทั้งนี้ รายการตามข�อ (2) – (4) หากผู�ออกหุ�นกู�มีการจัดทํางบ
การเงินรวม ก็ให�นําส#งสําเนางบการเงินรวมด�วย 

 

  อนึ่ง ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู� เปkนบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย7และได�รายงานข�อมูลใดตามวรรคแรกต#อตลาดหลักทรัพย7
แห#งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร#ข�อมูลต#อสาธารณชนเปkนการทั่วไป
แล�ว ให�ถือว#าผู�ออกหุ�นกู�ได�ส#งเอกสารหรือข�อมูลนั้นให�ผู�แทนผู�ถือหุ�น
กู� และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สําหรับรายการที่กําหนดไว�
โดยเฉพาะ) แล�ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย7แห#งประเทศไทยได�
เผยแพร#ข�อมูลดังกล#าวต#อสาธารณชน  

 

  ในกรณีที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ 
ผู�ออกหุ�นกู�จัดส#งให�มีข�อมูลไม#ครบถ�วนหรือมีข�อความคลุมเครือ
หรือไม#ชัดเจน หรือมีข�อมูลอื่นใดที่ผู�แทนถือหุ�นกู�เห็นว#ามีความ
จําเปkนให�ผู�ออกหุ�นกู�จัดส#งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบ
ต#อสิทธิประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู� ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�อาจแจ�งให�ผู�ออก 
หุ�นกู�ทราบเปkนหนังสือพร�อมทั้งแจ�งเหตุผลในการขอข�อมูลหรือการ
ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู�ออกหุ�นกู�จะต�องส#งข�อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอ 

1) มีการเสนอให�เพิ่มประโยค “โดยข�อมูลดังกล#าวนั้นเปkนข�อมูล
ที่เปcดเผยตามที่ผู�ออกหุ�นกู�เห็นสมควร และไม#เปkนข�อมูลที่เปkน
ความลับหรือขัดต#อกฎหมาย” ต#อท�ายวรรคสุดท�าย 

2) มีการเสนอให�แก�ไขข�อความ 

“ในกรณีที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู�
ออกหุ�นกู�จัดส#งให�มีข�อมูลไม#ครบถ�วนหรือมีข�อความคลุมเครือ
หรือไม#ชัดเจน หรือมีข�อมูลอื่นใดที่ผู�แทนถือหุ�นกู�เห็นว#ามีความ
จําเปkนให�ผู�ออกหุ�นกู�จัดส#งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะเนื่องจาก
ข�อมูลดังกล#าวมีผลกระทบต#อสิทธิประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู� ผู�แทน



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ผู�ถือหุ�นกู�อาจแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบเปkนหนังสือพร�อมทั้งแจ�ง
เหตุผลในการขอข�อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู�ออกหุ�นกู�
จะต�องส#งข�อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอ” 

  (ซ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ดําเนินการใดๆ เพื่อเข�าควบรวมกิจการ แยก
กิจการ หรือจําหน#ายจ#ายโอนหุ�นหรือทรัพย7สินทั้งหมดหรือส#วนใหญ#
ของตนเพื่อวัตถุประสงค7ในการควบรวมกิจการ ยกเว�น กรณีเปkนไป
ตามเงื่อนไขดังต#อไปนี้ทุกประการ (1) ไม#มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู# และ (2) ผู�ออกหุ�นกู�ยังคงมีสถานะเปkนนิติบุคคลเดิมซึ่งคง
ดํารงอยู#ต#อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให�แก#นิติบุคคลอื่น
เนื่องจากการควบรวมกิจการนั้นโดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้ง
สิทธิและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�ภายใต�หุ�นกู� และ (3) การดําเนินการ
ดังกล#าวจะไม#ก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรง 

1)  เสนอให�ปรับข�อความให�มีความยืดหยุ#น ให�ผู�ออกหุ�นกู�
สามารถกระทําการดังกล#าวได�หากไม#กระทบต#อความสามารถใน
การชําระหนี้อย#างมีนัยสําคัญ  
เช#น “ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ควบหรือรวมบริษัทหรือกิจการกับบุคคล
อื่นใด หรือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะและผลเช#นเดียวกับการ
ควบหรือรวมบริษัทหรือกิจการ เว�นแต#ในกรณีดังกล#าวนั้น (ก) 
นิติบุคคลที่จะคงอยู#ต#อไปหรือนิติบุคคลใหม#ที่เกิดจากการควบ
หรือรวมบริษัทหรือกิจการจะต�องได�รับการจัดอันดับความ
น#าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน#าเชื่อถือ
ที่ได�รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในอันดับที่ไม#ด�อยกว#าอันดับ
ความน#าเชื่อถือที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�รับในขณะก#อนที่จะมีการควบ
หรือรวมบริษัทหรือกิจการดังกล#าวข�างต�น และ (ข) นิติบุคคล
ดังกล#าวจะเข�ารับเอาหนี้สินหรือข�อผูกพันทั้งหมดของผู�ออกหุ�นกู�
ที่เกี่ยวกับหุ�นกู�โดยชัดแจ�ง”      
2)  เปkนเรื่องที่มีกฎหมายกํากับดูแลและผู�ออกหุ�นกู�จะต�องปฏิบัติ
ตามกฎหมายแต#ละฉบับอยู#แล�ว จึงไม#ควรกําหนดหน�าที่ของผู�
ออกหุ�นกู�เพิ่มเติม 
 
 

  (ฌ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่
ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย7สินของตน (ซึ่งรวมถึง
ภาษีเงินได� ภาษีหัก ณ ที่จ#าย และภาษีมูลค#าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใด
อันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย#างถูกต�องและครบถ�วน ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให�ต�องชําระ   เว�นแต#ในกรณีที่หนี้ภาษี

เปkนเรื่องที่มีกฎหมายกํากับดูแลและผู�ออกหุ�นกู�จะต�องปฏิบัติ
ตามกฎหมายแต#ละฉบับอยู#แล�ว จึงไม#ควรกําหนดหน�าที่ของผู�
ออกหุ�นกู�เพิ่มเติม    
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
อากรหรือสิทธิเรียกร�องดังกล#าวกําลังอยู#ในระหว#างการโต�แย�งโดย
สุจริต  

  (ญ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องจัดให�มีและดํารงไว�ซึ่งการประกันภัยสําหรับ 
และที่เ กี่ยวเ นื่องกับ กิจการและทรัพย7สินของตนไว� กับผู�รับ
ประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป{องกันความเสี่ยงทั้งหลายอย#างเพียงพอ 
ซึ่งผู�ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกันกับผู�ออกหุ�นกู�
พึงเอาประกันภัยไว�ตามปกติทั่วไป 

มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง    



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 7.2  เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอไม#ว#าเมื่อใดผู�ออกหุ�นกู�จะต�องส#งมอบ

เอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู�มีอํานาจของผู�ออกหุ�นกู� (หรือ
บุคคลที่ได�รับมอบอํานาจจากกรรมการผู�มีอํานาจ) ให�แก#ผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�ว#า จากข�อมูลที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�รับทราบในขณะนั้น ผู�ออกหุ�นกู�
รับรองว#าไม#มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัด
เกิดขึ้น และไม#มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู�ออกหุ�นกู�เปkน
จําเลยหรือผู�ถูกกล#าวหา (ยกเว�นกรณีที่ได�แจ�งให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
ทราบแล�ว (ถ�ามี)) 

(ฎ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะส#งหนังสือลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนาม (ไม#ว#า
กรรมการผู�มีอํานาจกระทําการ หรือผู�รับมอบอํานาจ) ให�ผู�แทนผู�ถือ

หุ�นกู�ภายใน [•] นับแต#ได�รับการร�องขอจากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เพื่อ
รับรองว#า 

(1)  ผู�ออกหุ�นกู�ได�มีการตรวจสอบการดําเนินการของตนเองใน
รอบปnบัญชีที่ผ#านมาและการปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิแล�ว และ 

(2)  ผู�ออกหุ�นกู�ได�ปฏิบัติตามหน�าที่ของตนภายใต�ข�อกําหนด
สิทธิอย#างถูกต�องครบถ�วน และนับจากวันออกหุ�นกู�หรือวันออก
หนังสือรับรองตามข�อ 7.2 (ฎ) ฉบับล#าสุดก#อนหน�านี้ ไม#ได�เกิดเหตุ
ผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดหรือการที่ผู�ออก 
หุ�นกู�มิได�ปฏิบัติให�เปkนไปตามข�อกําหนดสิทธิ และไม#มีคดีความหรือ
การอนุญาโตตุลาการที่ผู�ออกหุ�นกู�เปkนจําเลยหรือผู�ถูกกล#าวหาซึ่ง
อาจก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรง ยกเว�นกรณีที่ได�แจ�ง
ให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ทราบแล�ว (ถ�ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว#ามีเหตุผิด
นัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัด หรือหากผู�ออกหุ�นกู�
มิ ได�ปฏิ บัติ ให� เปkนไปตามข�อกําหนดสิทธิประการใด ให�แจ� ง
รายละเอียดเกี่ยวกับข�อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล#าว พร�อมทั้งสถานะ
ของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด�วย 

มีความเห็นให�ตัดข�อนี้ทิ้ง    
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  (ฏ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะส#งหนังสือลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนาม (ไม#ว#า

กรรมการผู�มีอํานาจกระทําการ หรือผู�รับมอบอํานาจ) ให�แก#ผู�แทน 
ผู�ถือหุ�นกู�และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม#ชักช�าในกรณี 
ดังต#อไปนี้ 

(1)  ผู�ออกหุ�นกู�ประสบความเสียหายที่อาจเปkนเหตุให�ผู�ออก 
หุ�นกู�ไม#สามารถชําระหนี้ได�ถูกต�องครบถ�วนหรือไม#สามารถปฏิบัติ
ตามข�อกําหนดสิทธิได� 

(2)  กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย7สินที่เปkนสาระสําคัญใน
การประกอบธุรกิจของผู�ออกหุ�นกู�ซึ่งก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบ
อย#างร�ายแรง หรือกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�หยุดประกอบกิจการทั้งหมด
หรือบางส#วนที่เปkนสาระสําคัญ 

(3)  กรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�เปลี่ยนแปลงบริคณห7สนธิและ/หรือ
หนังสือรับรองของผู�ออกหุ�นกู� 

(4)  ผู�ออกหุ�นกู�หยุดพักชําระหนี้เปkนการทั่วไปหรือมีการเริ่ม
เจรจากับเจ�าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อ
วัตถุประสงค7ในการปรับโครงสร�างหนี้อันมีลักษณะเปkนการผ#อนผัน
การปฏิบัติการชําระหนี้ของผู�ออกหุ�นกู� 

1) ไม#น#าจะต�องแจ�งไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  หนังสือบริคณห7สนธิและหนังสือรับรองเปkนข�อมูล ที่
สาธารณชนสามารถเข�าถึงได�อยู#แล�วจึงไม#น#าจะต�องแจ�งอีก 

 7.1  หากมี เหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กําหนดในข�อ  12)  หรือ
เหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ7ที่จะ
กลายเปkนเหตุผิดนัด หากผู�ออกหุ�นกู�ไม#สามารถแก�ไขเหตุการณ7ที่
เกิดขึ้นได�ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว�) หรือผู�ออกหุ�นกู�ถูกฟ{องเปkน
จําเลยในศาล หรือถูกกล#าวหาว#าจะต�องเปkนฝxายรับผิดตามสัญญาใด 
ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต�องวินิจฉัย ผู�ออกหุ�นกู�
จะต�องแจ�งให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ทราบโดยไม#ชักช�านับแต#วันที่ผู�ออกหุ�น

(5)  ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุ
ผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ7ที่จะกลายเปkนเหตุผิดนัด หากผู�ออกหุ�นกู�
ไม#สามารถแก�ไขเหตุการณ7ที่เกิดขึ้นได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด)  
ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องแจ�งถึงการกระทําใดๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�ดําเนินการ
หรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแก�ไขเหตุการณ7ดังกล#าวมาพร�อมกัน
ด�วย 

เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดที่จะต�องแจ�ง
ควรเปkนเหตุที่ก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรงเท#านั้น 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
กู�ได�ทราบถึงเหตุการณ7ดังกล#าว รวมทั้งแจ�งถึงการกระทําใด ๆ ที่ผู�
ออกหุ�นกู�ได�ดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแก�ไขเหตุการณ7
ดังกล#าวด�วย 

  (6)  ผู�ออกหุ�นกู�ถูกดําเนินคดีเปkนจําเลยในศาลหรือถูกกล#าวหาให�
เปkนฝxายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต�องวินิจฉัย ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรงต#อความสามารถในการชําระ
หนี้ของหุ�นกู�ตามข�อกําหนดสิทธิ 

    

  (ฐ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#นําเงินไปใช�เ พื่อการใดอันแตกต#างจาก
วัตถุประสงค7การใช�เงินที่ระบุไว�ในหนังสือชี้ชวน 

1)  ควรกําหนดเรื่องนี้ไว�ในข�อกําหนดสิทธิ เนื่องจากตอนเสนอ
ขายนักลงทุนอาจเชื่อว#าผู�ออกจะนําเงินไปใช�เพื่อวัตถุประสงค7
อย#างหนึ่ง แต#ผู�ออกหุ�นกู�กลับนําเงินไปใช�เพื่อวัตถุประสงค7อื่นที่
เปลี่ยนไปจากขณะที่ออกหุ�นกู� ซึ่งนักลงทุนอาจไม#ต�องการ 
2)  ข�อสัญญานี้จะมีประโยชน7ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�กําหนด
วัตถุประสงค7ไว�ว#าจะนําไป refinance หนี้อื่น ซึ่งหากไม#นําไปใช�
ตามที่ระบุไว�กล#าวคือไม#ได�นําไป refinance จะกระทบกับ
ความสามารถชําระหนี้ของผู� ออกหุ�น กู�   ทั้ ง นี้หากไม# ใช#
วัตถุประสงค7นี้ แม�มีข�อกําหนดข�อนี้ก็ไม#ได�ส#งผลกระทบต#อผู�ออก
หุ�นกู� หรือเพิ่มภาระแก#ผู�ออกหุ�นกู�แต#อย#างใด 
3)   ในทางปฏิบัติหนังสือชี้ชวนจะกําหนดไว�กว�างๆ ว#าจะนําเงิน
ไปใช�ทําอะไร  ถ�าเขียนไว�แล�วก็ต�องปฏิบัติตามนั้น หากเขียนไว�
ไม#กว�างพอหรือใช�ผิดวัตถุประสงค7ก็อาจเปkนเหตุผิดนัดได�  แต#ก็
อาจจะเปkนการกระตุ�นให�ผู�ออกหุ�นกู�เขียนไว�แบบกว�างๆ ก็เปkนได� 
4)  ควรกําหนดหน�าที่ดังกล#าวไว�เนื่องจากโดยหลักแล�วหาก
ยินยอมผูกพันตนไว�ประการใดย#อมไม#ควรฝxาฝyนเสียเมื่อไรก็ได� 
5) ควรถือว#าการฝxาฝyนข�อนี้เปkนเหตุผิดนัด และให�หุ�นกู� ถึง
กําหนดชําระโดยพลันทันที (auto acceleration)    

  (ฑ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะส#ง หรือจัดให�นายทะเบียนส#ง รายชื่อที่อยู# และ ควรกําหนดเหตุผลและความจําเปkนที่ทําให�ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
จํานวนหุ�นกู�ที่ถือของผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมี
หรืออยู#ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให�แก#ผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�ภายในวันทําการถัดจากวันที่ได�รับการร�องขอจากผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู� ทั้งนี้ ข�อมูลเกี่ยวกับผู�ถือหุ�นกู�นี้จะต�องเปkนข�อมูลที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการที่ผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�ร�องขอ เว�นแต#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ร�องขอ หรือตกลงยอมรับข�อมูลที่
ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว#านั้น 

สามารถร�องขอข�อมูลของผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อ 7.2 (ฑ) ได� 
 

 

 7.3  หากมีกรณีที่จะต�องเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือนายทะเบียน
หุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดหาบุคคลเพื่อแต#งตั้งให�เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
หรือนายทะเบียนหุ�นกู�รายใหม# (แล�วแต#กรณี) โดยเร็วที่สุดเท#าที่จะ

สามารถกระทําได�แต#ทั้งนี้ ต�องไม#เกิน [•] วัน นับแต# [•] 

(ฒ) หากมีกรณีที่จะต�องเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือนายทะเบียน
หุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดหาบุคคลเพื่อแต#งตั้งให�เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
หรือนายทะเบียนหุ�นกู�รายใหม# (แล�วแต#กรณี) โดยเร็วที่สุดเท#าที่จะ

สามารถกระทําได�แต#ทั้งนี้ ต�องไม#เกิน [•] วัน นับแต# [•] และจะ
ดําเนินการให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือนายทะเบียนหุ�นกู�เดิม (แล�วแต#
กรณี) แจ�งต#อผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล#าว พร�อมทั้ง
ชื่อและที่อยู#ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือนายทะเบียนหุ�นกู�รายใหม# 
(แล�วแต#กรณี) ด�วย 

    

  (ณ)  ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดให�หุ�นกู�ที่เสนอขายในครั้งนี้ได�รับการขึ้น

ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน [•] วัน นับจากวัน
ออกหุ�นกู� และจะรักษาสถานะให�หุ�นกู�เปkนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ�นกู� 

    

  (ด) [ผู�ออกหุ�นกู�จะแจ�งอัตราดอกเบี้ยอ�างอิงสําหรับแต#ละงวด
ดอกเบี้ยต#อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันทีหลังจากที่สามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยได� แต#ไม#เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนด
อัตราดอกเบี้ย] 

    



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  (ต) [ผู�ออกหุ�นกู�ได�ดําเนินการให�มีการจัดอันดับความน#าเชื่อถือของผู�

ออกหุ�นกู� จากสถาบันการจัดอันดับความน#าเชื่อถือที่สํานักงาน 

ก.ล.ต. ให�ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ [•] ทั้งนี้ ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดให�มี
การจัดอันดับความน#าเชื่อถือของผู�ออกหุ�นกู�จากสถาบันจัดอันดับ
ความน#าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให�ความเห็นชอบตลอดอายุของ
หุ�นกู� ซึ่งอันดับความน#าเชื่อถือนี้มิได�จัดทําขึ้นเพื่อเปkนข�อแนะนําให�ผู�
ลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุ�นกู�ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน#าเชื่อถือ] 

 

  (ถ)  ผู�ออกหุ�นกู�ได�จัดให�ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซึ่งมีความ
น#าเชื่อถือส#งมอบหนังสือแสดงความเห็นทางกฎหมายให�แก#ผู�ออกหุ�น
กู�และผู�จัดจําหน#ายหลักทรัพย7ซึ่งได�รับแต#งตั้งโดยผู�ออกหุ�นกู� (หากมี) 
ว#าคํารับรองและการรับประกันของผู�ออกหุ�นกู�ตามข�อ 7.1 (ก)(1)  
ข�อ 7.1 (ข) ข�อ 7.1 (ค)(1) และข�อ 7.1 (ง) ถูกต�อง 

1)  เปkนการเพิ่มภาระค#าใช�จ#ายของผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งข�อที่ขอรับรอง
ดังกล#าวเปkนสิ่งที่บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายอยู#แล�ว 
2)  การกําหนดให�ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทําหนังสือแสดง
ความเห็นทางกฎหมายเ พื่อรับรองว#า คํารับรองและการ
รับประกันของผู�ออกหุ�นกู�ถูกต�องนั้นเปkนการเพิ่มภาระค#าใช�จ#าย
ให�แก#ผู�ออกหุ�นกู� เนื่องจากผู�ออกหุ�นกู�ต�องปฏิบัติให�เปkนไปตาม
กฎหมายและมีการรับรองความถูกต�องของข�อมูลตามกฎหมาย
อยู#แล�ว และตามร#างประกาศ ก.ล.ต. เรื่อง การขออนุญาตและ
อนุญาตให�เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม# ซึ่งกําหนดให�ตัวกลาง 
(ผู�จัดจําหน#าย) มีหน�าที่ร#วมจัดทําและรับรองว#าผู�ออกหุ�นกู�มี
คุณสมบัติและปฏิบัติเปkนไปตามหลักเกณฑ7ที่กําหนด    

    

    

    

    

 

 
 7.3  หน�าที่งดเว�นกระทําการ 

ตราบเท#าที่ผู�ออกหุ�นกู�มีภาระหนี้ตามหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�ตกลงจะงดเว�น
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กระทําการ ดังต#อไปนี้  

  (ก) [ระบุข�อจํากัดการก#อหนี้] 
(หมายเหตุ “ข�อกําหนดสิทธิด�านการเงิน (Financial Covenants) 
จะต�องมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

(1) ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถ�ามี) จะมีนิยามและสูตรการ
คํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช�ในการคํานวณกําหนดไว�โดยชัด
แจ�งและสามารถเข�าใจได�ตรงกัน 

(2) งบการเงินที่ใช�อ�างอิงจะต�องเป<นงบที่ผ�านการสอบทาน
จากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

(3) มีการกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจ�งข�อมูลให�แก�
ผู�ถือหุ�นกู�และผู�ที่เกี่ยวข�องทราบถึงการฝTาฝUนข�อกําหนดจะอย�าง
ชัดเจนและบังคับได�”) 

 

  (ข)  นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต#างๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�
ได�ให�ไว�หรือทําขึ้นก#อนวันออกหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#จํานอง จํานํา 
ก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย7สินและ/หรือ
รายได�ของตนทั้งในปeจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตาม
หุ�นกู�และข�อกําหนดสิทธินี้ค�างชําระอยู# เว�นแต#การจํานอง จํานํา ก#อ
ภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล#าวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุอย#างใดอย#างหนึ่งดังต#อไปนี้ 

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย7สินของผู�ออกหุ�นกู�ที่
เกิดขึ้นด�วยอํานาจแห#งกฎหมายเช#นสิทธิยึดหน#วง สิทธิในทางจําเปkน 
เปkนต�น 

(2)  การตกลงยอมรับภาระผูกพันใดๆ ซึ่งก#อขึ้นบนทรัพย7สินใด

1) ควรกําหนดให�ผู�ออกหุ�นกู�มีความยืดหยุ#นในการดําเนินธุรกิจ
ตามสภาวะโอกาส ณ ขณะใดๆ เช#น Securitization หรือ
ลักษณะใกล�เคียงกัน  หากไม#กระทบต#อความสามารถในการ
ชําระหนี้อย#างมีนัยสําคัญ 

2)  เสนอให�ปรับข�อความ 
“นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต#างๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�
ได�ให�ไว�หรือทําขึ้นก#อนวันออกหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#จํานอง 
จํานํา ก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย7สิน
และ/หรือรายได�ของตนสําคัญที่ใช�ในการประกอบธุรกิจของผู�
ออกหุ�นกู� ทั้งในปeจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตาม
หุ�นกู�ค�างชําระอยู# เว�นแต#การจํานอง จํานํา ก#อภาระหลักประกัน 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ที่ผู�ออกหุ�นกู�จําเปkนต�องจัดหามา เพื่อใช�ในการดําเนินกิจการหลัก
ของตนอันเปkนทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช#น การซื้อวัตถุดิบโดยตก
ลงให�มีการยึดหน#วงกรรมสิทธิ์จนกว#าจะชําระราคาเสร็จสิ้น 
(Retention of title) เปkนต�น 

(3)  การก#อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได�รับ สัมปทาน ใบอนุญาต การ
อนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล�ายคลึงกันที่ผู�ออกหุ�นกู�เข�า
ทํากับหรือออกโดยหน#วยงานของรัฐ 

(4)  การก#อภาระหลักประกันที่ก#อขึ้นหรืออนุญาตให�ก#อขึ้นด�วย
ความยินยอมล#วงหน�าจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� หรือผู�ออกหุ�นกู�จะได�มี
การจัดให�ผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลําดับเท#า
เทียมกัน และมีสิทธิได�รับชําระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส#วน
เสมอกัน กับบุคคลผู�รับหลักประกันรายอื่น 

หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล#าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย#างใด
อย#างหนึ่งดังต#อไปนี้” 

  (5)  การก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเปkนทาง
ธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเปkนประกันหนี้ทุกประเภทของผู�ออกหุ�นกู�
ซึ่งมีมูลค#าวงเงินที่เปkนประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม#เกินกว#า 
[�] บาท ณ เวลาใด ๆ แต#ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข�อนี้ไม#รวมถึงหนี้เงิน
กู�ยืม 

3) การกําหนดให�การก#อหลักประกันต�องขอความยินยอม
ล#วงหน�าจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�จะทําให�ผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิมากกว#า
ผู�ถือหุ�นสามัญ 
4)  เสนอให�ปรับข�อความ  
“การก#อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเปkนทาง
ธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเปkนประกันหนี้ทุกประเภทของผู�ออกหุ�น
กู�ซึ่งมีมูลค#าวงเงินที่เปkนประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม#เกิน
กว#า [�] บาท ณ เวลาใด ๆ แต#ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข�อนี้ไม#รวมถึง
หนี้เงินกู�ยืม” 
 
 

  (ค)  ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ประกาศจ#ายเงินปeนผลในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#
ชําระเงินต�นและ/หรือดอกเบี้ยหุ�นกู�ที่ถึงกําหนดชําระแล�ว หรือมีเหตุ
ผิดนัดหรือเหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

1) ไม#จําเปkนต�องกําหนดเนื่องจากการผิดนัดไม#ชําระเงินต�นหรือ
ดอกเบี้ยหุ�นกู�มีมาตรการที่กําหนดไว�ตามข�อกําหนดสิทธิและ
กฎหมายเรื่องผิดสัญญาอยู#แล�ว 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
2) เสนอให�ปรับข�อความ 
“ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ประกาศจ#ายเงินปeนผลในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#
ชําระเงินต�น และ/หรือดอกเบี้ยหุ�นกู� หรือมีเหตผุิดนัดหรือ
เหตุการณ7ที่อาจกลายเปkนเหตผุิดนัดเกิดขึ้น” 

7.4 ในกรณีดังต#อไปนี้ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องดําเนินการเปลี่ยนแปลง
การใช�สิทธิแปลงสภาพ  

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค#าที่ตราไว�ของหุ�นของผู�ออกหุ�น
กู�อันเปkนผลมาจากการรวมหุ�นหรือแบ#งแยกหุ�น 

(ข) เมื่อผู�ออกหุ�นกู�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม#ใด ๆ ในราคาที่ต่ํา
กว#าราคาหุ�นที่คํานวณตามวิธีที่ใช�ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ�นนั้น
หรือราคาตลาดในช#วงก#อนการเสนอขายหุ�นนั้น และเปkนวิธีการ
คํานวณราคาที่ระบุไว�ในข�อกําหนดสิทธิ 

(ค) เมื่อผู�ออกหุ�นกู�เสนอขายหลักทรัพย7ที่ออกใหม#ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นหรือหุ�นกู�แปลงสภาพใด ๆ  โดย
กําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ�นที่ออกใหม#เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นหรือหุ�นกู�แปลงสภาพนั้นต่ํากว#าราคาหุ�นที่
คํานวณตามวิธีที่ใช�ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ�นหรือหุ�นกู�แปลงสภาพนั้นหรือราคาตลาดในช#วงก#อนการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นหรือหุ�นกู�แปลงสภาพนั้น 
และเปkนวิธีการคํานวณราคาที่ระบุไว�ในข�อกําหนดสิทธิ 

 
(ง) เมื่อผู�ออกหุ�นกู�จ#ายเงินปeนผลทั้งหมดหรือบางส#วนเปkนหุ�น

ที่ออกใหม#ให�แก#ผู�ถือหุ�น 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
(จ) เมื่อผู�ออกหุ�นกู�จ#ายเงินปeนผลเปkนเงินซึ่งเกินกว#าอัตราที่

ระบุไว�ในข�อกําหนดสิทธิ 
       เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ)ที่ทําให�ผล
ประโยชน7ตอบแทนใด ๆ ที่ผู�ถือหุ�นกู�จะได�รับเมื่อมีการใช�สิทธิแปลง
สภาพด�อยไปกว#าเดิม 

7.5 ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#สามารถจัดให�มีหุ�นเพื่อรองรับหุ�นกู�แปลง
สภาพ ผู�ออกหุ�นกู�ต�องชําระค#าเสียหายให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�เปkนจํานวนไม#
ต่ํากว#าส#วนต#างของราคาตลาดของหุ�นของผู�ออกหุ�นกู�ซึ่งเปkนประเภท
เดียวกับหุ�นที่ออกใหม#เพื่อรองรับหุ�นกู�แปลงสภาพในวันที่มีการใช�
สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คํานวณได�จากอัตราการแปลงสภาพ 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

7.6 ระบุข�อกําหนดเกี่ยวกับหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� อื่น ๆ ทั้งในส#วนที่
จะต�องปฏิบัติและงดเว�นการปฏิบัติ] 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 8  ดอกเบี้ย  
8.1 [ระบุข�อกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การคํานวณดอกเบี้ย และวัน

กําหนดชําระดอกเบี้ย] 
[ระบุข�อกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย วันที่คํานวณดอกเบี้ย การคํานวณ
ดอกเบี้ย และวันกําหนดชําระดอกเบี้ย] 

 

8.2 ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดไม#ชําระเงินต�นตามเงื่อนไขในข�อกําหนด
สิทธิ ดอกเบี้ยสําหรับเงินต�นค�างชําระนับจากวันถึงกําหนดชําระ
จนถึงวันที่ผู�ออกหุ�นกู�ทําการชําระหนี้ครบถ�วนให�คิดในอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัด  ทั้งนี้ ไม#ว#าผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะได�มีหนังสือแจ�งไปยังผู�ออกหุ�น
กู�ตามข�อ 10.2 แล�วหรือไม#ก็ตาม 

ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดไม#ชําระเงินต�นตามเงื่อนไขในข�อกําหนด
สิทธิ ดอกเบี้ยสําหรับเงินต�นค�างชําระนับจากวันถึงกําหนดชําระ
จนถึงวันที่ผู�ออกหุ�นกู�ทําการชําระหนี้ครบถ�วนให�คิดในอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัด  ทั้งนี้ ไม#ว#าผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะได�มีหนังสือแจ�งไปยังผู�ออกหุ�น
กู�ตามข�อ 12.2 แล�วหรือไม#ก็ตาม 

 

  8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชําระ
ดอกเบี้ย (หากมี)] 

 

ข�อ 9  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้ตามหุ�นกู�  

9.1 การชําระเงินต�น   

(ก) กรณีทั่วไป  ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระเงินต�นตามหุ�นกู�ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�โดย 
[เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู�ถือหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชี

กรณีทั่วไป  ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระเงินต�นตามหุ�นกู�ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�โดย 
[เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู�ถือหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชี
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkนหนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล#วงหน�า

แล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน]  ทั้งนี้  
ผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องชําระเงินจนกว#าผู�ถือหุ�นกู�จะได�นําใบหุ�นกู�มา
เวนคืน ณ สํานักงานใหญ#ของผู�ออกหุ�นกู�แล�ว ซึ่งผู�ถือหุ�นกู�จะนําใบ
หุ�นกู�มาเวนคืนก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได�โดยผู�ออกหุ�นกู�จะออก
หนังสือให�ไว�เปkนหลักฐาน 

ธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkนหนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล#วงหน�า

แล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน] ทั้งนี้  
ผู�ถือหุ�นกู�ไม#จําต�องนําใบหุ�นกู�มาเวนคืนเพื่อรับชําระเงินต�น เว�นแต#ใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู�ออกหุ�นกู�หรือนายทะเบียนหุ�นกู�จะเรียก
ให�ผู�ถือหุ�นกู�นําใบหุ�นกู�มาเวนคืนก็ได�ซึ่งในกรณีดังกล#าวผู�ออกหุ�นกู�ไม#
จําต�องชําระเงินจนกว#าจะได�รับใบหุ�นกู�แล�ว 

(ข) กรณีของหุ�นกู�ที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�แทน  ผู�ออกหุ�น
กู�จะชําระเงินต�นตามหุ�นกู� ให�แก#บุคคลที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจ�งมายังผู�ออกหุ�นกู� และ/หรือนายทะเบียนหุ�นกู�ว#าเปkนผู�
ทรงสิทธิในหุ�นกู�จํานวนต#าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ�นกู�ไว�
ในชื่อของศูนย7รับฝากหลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนาม
ของผู�ถือหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชีธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkน

หนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล#วงหน�าแล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการ
ก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน]  แต#ผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องชําระเงิน
จนกว#าจะได�รับใบหุ�นกู�หรือใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�จากศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7แล�ว ซึ่งศูนย7รับฝากหลักทรัพย7จะนําส#งใบหุ�นกู�หรือใบรับ
เพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�ก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได�โดยผู�ออกหุ�นกู�จะ
ออกหนังสือให�ไว�เปkนหลักฐาน 

กรณีของหุ�นกู�ที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�แทน     ผู�ออก
หุ�นกู�จะชําระเงินต�นตามหุ�นกู� ให�แก#บุคคลที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจ�งมายังผู�ออกหุ�นกู� และ/หรือนายทะเบียนหุ�นกู�ว#าเปkนผู�
ทรงสิทธิในหุ�นกู�จํานวนต#างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ�นกู�ไว�ใน
ชื่อของศูนย7รับฝากหลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู�
ถือหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชีธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkน

หนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล#วงหน�าแล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการ
ก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน] เว�นแต#ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู�
ออกหุ�นกู�จะไม#ชําระเงินจนกว#าจะได�รับใบหุ�นกู�หรือใบรับเพื่อใช�แทน
ใบหุ�นกู�จากศูนย7รับฝากหลักทรัพย7แล�วก็ได� ในกรณีดังกล#าวศูนย7รับ
ฝากหลักทรัพย7จะนําส#งใบหุ�นกู�หรือใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�ก#อนวัน
ถึงกําหนดชําระเงินก็ได�โดยผู�ออกหุ�นกู�จะออกหนังสือให�ไว�เปkน
หลักฐาน 
 

 

9.2 การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถ�ามี)   
(ก) กรณีทั่วไป  ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระเงินตามข�อ 9.2 ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�โดย 

[เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู�ถือหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชี
กรณีทั่วไป  ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระดอกเบี้ยหรือเงินอื่นใดตามหุ�นกู�ให�แก#
ผู�ถือหุ�นกู�โดย [เช็คขีดคร#อมเฉพาะในนามของผู�ถือหุ�นกู� / การโอน

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkนหนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบล#วงหน�า

แล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระเงิน] แต#
สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดท�ายผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องชําระเงินจนกว#าจะ
ได�มีการนําใบหุ�นกู�มาเวนคืน ณ สํานักงานใหญ#ของผู�ออกหุ�นกู�แล�ว 
ซึ่งผู�ถือหุ�นกู�จะนําใบหุ�นกู�มาเวนคืนก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได� 
โดยผู�ออกหุ�นกู�จะออกหนังสือให�ไว�เปkนหลักฐาน 

เงินเข�าบัญชีธนาคารตามที่ได�มีการแจ�งเปkนหนังสือให�ผู�ออกหุ�นกู�

ทราบล#วงหน�าแล�วไม#น�อยกว#า [•] วันทําการก#อนวันถึงกําหนดชําระ
เงิน] โดยผู�ถือหุ�นกู�ไม#จําต�องนําใบหุ�นกู�มาเวนคืนเพื่อรับชําระเงินตาม
ข�อ 9.2 นี้ เว�นแต#ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู�ออกหุ�นกู�หรือนาย
ทะเบียนหุ�นกู�จะเรียกให�ผู�ถือหุ�นกู�นําใบหุ�นกู�มาเวนคืนก็ได�ซึ่งในกรณี
ดังกล#าวผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องชําระเงินจนกว#าจะได�รับใบหุ�นกู�แล�ว 

(ข) กรณีของหุ�นกู�ที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�แทน  ผู�ออกหุ�น
กู�จะชําระเงินตามข�อ 9.2 ให�แก#บุคคลที่ศูนย7รบัฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจ�งมายังนายทะเบียนหุ�นกู�ว#าเปkนผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�จํานวน
ต#าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ�นกู�ไว�ในชื่อของศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7โดย [เช็คขีดคร#อมของผู�ออกหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชี
ธนาคาร] แต#ผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องชําระดอกเบี้ยงวดสุดท�ายจนกว#า
จะได�รับใบหุ�นกู�หรือใบรับที่ใช�แทนใบหุ�นกู�คืนจากศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7แล�ว ซึ่งศูนย7รับฝากหลกัทรัพย7จะนําส#งใบหุ�นกู�หรือใบรับ
เพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�ก#อนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได� โดยผู�ออกหุ�นกู�จะ
ออกหนังสือให�ไว�เปkนหลักฐาน 

กรณีของหุ�นกู�ที่ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7เปkนผู�ถือหุ�นกู�แทน  ผู�ออกหุ�น
กู�จะชําระเงินตามข�อ 9.2 ให�แก#บุคคลที่ศูนย7รบัฝากหลักทรัพย7มี
หนังสือแจ�งมายังนายทะเบียนหุ�นกู�ว#าเปkนผู�ทรงสิทธิในหุ�นกู�จํานวน
ต#างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ�นกู�ไว�ในชื่อของศูนย7รับฝาก
หลักทรัพย7โดย[เช็คขีดคร#อมของผู�ออกหุ�นกู� / การโอนเงินเข�าบัญชี
ธนาคาร] เว�นแต#ในกรณีที่มเีหตุอันควรสงสยั ผู�ออกหุ�นกู�จะไม#ชําระ
เงินจนกว#าจะได�รับใบหุ�นกู�หรือใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�จากศูนย7รับ
ฝากหลักทรัพย7แล�วก็ได� ในกรณีดงักล#าวศูนย7รับฝากหลักทรัพย7จะ
นําส#งใบหุ�นกู�หรือใบรับเพื่อใช�แทนใบหุ�นกู�ก#อนวันถึงกําหนดชําระ
เงินก็ได�โดยผู�ออกหุ�นกู�จะออกหนังสือให�ไว�เปkนหลักฐาน 

 

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ�นกู� (ไม#ว#าจะเปkนเงินต�นหรือ
ดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด) ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ไม#ตรงกับวันทําการ 
ให�เลื่อนวันชําระเงินไปเปkนวันทําการถัดไป โดยผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�อง
จ#ายเงินเพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามข�อ 9.3 นี้เว�นแต#
ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท�าย ซึ่งจะต�องนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต#ไม#รวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คํานวณดอกเบี้ยด�วย 

ในการชําระเงินตามข�อกําหนดสิทธิ ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระให�ผู�ถือหุ�นกู�

ภายในเวลา [•] น. ของวันครบกําหนดชําระเงินตามหุ�นกู� หากวัน
ครบกําหนดชําระเงินตามหุ�นกู� (ไม#ว#าจะเปkนเงินต�นหรือดอกเบี้ย
หรือเงินจํานวนอื่นใด) ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ไม#ตรงกับวันทําการ ให�เลื่อน
วันชําระเงินไปเปkนวันทําการถัดไป โดยผู�ออกหุ�นกู�ไม#จําต�องจ#ายเงิน
เพิ่มใดๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามข�อ 9.3 นี้เว�นแต#ในกรณี
ดอกเบี้ยงวดสุดท�าย ซึ่งจะต�องนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป
จนถึง (แต#ไม#รวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณ
ดอกเบี้ยด�วย 

1) ตามปกติในข�อกําหนดสิทธิจะกําหนดวันชําระเงินไว� แต#ยังไม#
มีการกําหนดเวลาที่แน#นอนว#าต�องชําระภายในเวลาเท#าไหร# ทํา
ให�มีผลเกี่ยวกับระยะเวลาผิดนัดชําระหนี้ ในกรณีที่ผู�ออกตรา
สารไม#ชําระหนี้ในวันที่กําหนดไว�ดงักล#าวจะถือว#าผู�ออกผดินัด
เมื่อใด เวลาเท#าไหร#  ดังนั้นจึงควรระบุเวลาชําระหนี้ที่ชัดเจนไว�
ในข�อกําหนดสิทธิ 

2) ปeจจุบันมีวิธีชําระเงิน 2 แบบ แบบแรกคือโอนเข�าบัญชีผู�ถือ
หุ�นกู� และแบบที่สองคือ จ#ายเปkนเช็ค  ซึ่งในกรณีแรกการโอน
เงินเข�าบัญชีต�องพิจารณาว#าในทางปฏิบัติเงินเข�าบัญชีผู�ถือหุ�นกู�
ในวันถึงกําหนดชําระภายในระยะเวลากี่โมง   หากไม#มีประเด็น



ตารางเปรียบเทียบร่างข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปัจจุบันและร่างข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานที เสนอแก้ไขเพิ มเติมโดยสมาคมตลาดตราสารหนี%ไทย 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ก็สามารถระบุในข�อกําหนดสิทธิได�  สําหรับกรณีเช็ค ในทาง
ปฏิบัติจะส#งเช็คให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ก#อนวันถึงกําหนดชําระ เมื่อนํา
เช็คไปขึ้นก#อนวันถึงกําหนดชําระ ผู�ถือหุ�นกู�ย#อมสามารถถอน
เงินได�   ทั้งนี้การที่ไม#ได�ระบุเวลา ในทางปฏิบัติทั่วไปจะถือวัน
และเวลาเปcดทําการ   แต#เห็นว#าหากการกําหนดเวลาชําระไว�ใน
ข�อกําหนดสิทธิก็จะทําให�ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3) ไม#เห็นด�วยที่จะเพิ่มเติมข�อความ  
  9.4  ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู�ออกหุ�นกู�ได�ชําระเงินตามหุ�นกู�แล�ว  

การจัดสรรเงินที่ได�รับชําระหนี้มานั้นให�เปkนไปตามลําดับดังต#อไปนี้ 
(ก)  ลําดับที่หนึ่ง ชําระค#าใช�จ#ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�ทดรองจ#ายไปเพื่อดําเนินการเพื่อประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�  
ซึ่งรวมถึงแต#ไม#จํากัดเฉพาะ ค#าใช�จ#ายเพื่อการบังคับชําระหนี้ภายใต�
หุ�นกู� 
(ข)  ลําดับที่สองชําระ ดอกเบี้ยหุ�นกู�ที่คงค�างและยังไม#ได�ชําระ
ภายใต�หุ�นกู�ตามที่คํานวณจนถึงวันที่มีการชําระ 
(ค)  ลําดับที่สาม ชําระเงินต�นคงค�างภายใต�หุ�นกู� และ 
(ง)  ลําดับที่สี่ จํานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให�ชําระคืนแก#ผู�ออกหุ�นกู�
โดยไม#ชักช�า 

1) เห็นด�วยที่มีการกําหนดลําดับการจัดสรรชําระหนี้ให�ชัดเจน  
ในกรณีที่มีการเรียกร�องแล�วได�รับการชําระหนี้ ให�สิทธิผู�แทน 
ผู�ถือหุ�นกู�ได�รับชําระหนี้ก#อน สอดคล�องกับประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ฯ ข�อ 18 ซึ่ง
กําหนดให� “ก�อนดําเนินการแจกจ�ายทรัพยVสินที่ได�จากการ
เรียกร�องค�าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับชําระหนี้
ให�แก�ผู�ถือหุ�นกู�ในแต�ละครั้ง ให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิหัก
ค�าใช�จ�ายที่ทดรองจ�ายไปเพื่อการดังกล�าวออกจากทรัพยVสินนั้น
ได�” 
2)  เสนอให�เพิ่มเติมข�อความ  

“ลําดับที่หนึ่ง ชําระค#าใช�จ#ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�ทดรองจ#ายไปตามความจําเปkนและเหมาะสมเ พื่อ
ดําเนินการเพื่อประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู� ซึ่งรวมถึงแต#ไม#จํากัด
เฉพาะ ค#าใช�จ#ายเพื่อการบังคับชําระหนี้ภายใต�หุ�นกู�” 

3)ไม#เห็นด�วยกับลําดับการได�รับชําระหนี้ตามข�อ 9.4 โดยควร
กําหนดให�มีการชําระดอกเบี้ยและเงินต�นคงค�างแก#ผู�ถือหุ�นก#อน



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ค#าใช�จ#ายของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ไม#เช#นนั้นอาจเข�าข#ายเปkนการผิด
นัดชําระหนี้ได�หากมีเงินเหลือไม#พอที่จะชําระหนี้ 

4)  ในต#างประเทศ Trustee จะไม#ทําหน�าที่อะไรเลยถ�าไม#ได�รับ 
indemnity แต#ในประเทศไทยแตกต#างกัน โดยกําหนดให� ใน
กรณีที่ต�องดําเนินการเรียกร�องค#าเสียหายผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�อง
ออกค#าใช�จ#ายไปก#อน ซึ่งอาจเปkนสาเหตุให�ผู�ประกอบการไม#
อยากทําหน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�  จึงอยากให�พิจารณาใน
ประเด็นนี้เพิ่มเติมด�วย 

5) ความเห็นส#วนใหญ#มีความสอดคล�องกันว#าควรมีการกําหนด
ลําดับการจัดสรรชําระหนี้ให�ชัดเจน   
นอกจากนี้ได�มีการเสนอประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
กําหนดให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ต�องทดรองค#าใช�จ#ายในการบังคับ
ชําระหนี้ตามหุ�นกู�ไปก#อนด�วยโดยเห็นว#าหน�าที่ดังกล#าวไม#เปkน
ธรรมต#อผู�ประกอบธุรกิจผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และเปkนภาระเกินควร
จนเปkนสาเหตุหนึ่งที่ทําให�จํานวนผู�ประกอบธุรกิจนี้ลดน�อยลง 
อีกทั้งจะทําให�การดําเนินการบังคับตามหุ�นกู�ไม#สามารถกระทํา
ได�ทันท#วงที ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว#าควรเสนอให�สํานักงาน ก.ล.ต. 
พิจารณาหากลไกที่อาจนํามาใช�เพื่อให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ไม#ต�องทด
รองเงินล#วงหน�าดังกล#าว เช#น การกําหนดให�มี sinking fund 
หรือ escrow account หรือ บัญชีสํารองเงินเพื่อการใช�สิทธิ
ตามหุ�นกู� และควรพิจารณาว#าบุคคลใดควรมีหน�าที่ในการนําส#ง
เงินดังกล#าว นอกจากนี้ควรกําหนดว#าผู�แทนผู� ถือหุ�นกู� ไม#
จําเปkนต�องดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามหุ�นกู�หากตนไม#ได�รับ
เงินเพื่อนําไปใช�เพื่อการดังกล#าวก#อน 

ข�อ 10   การไถ�ถอนหุ�นกู�และการซื้อคืนหุ�นกู�   
10.1 ผู�ออกหุ�นกู�จะทําการไถ#ถอนหุ�นกู�ในวันครบกําหนดไถ#ถอนหุ�นกู�โดย - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
การชําระ[เงินต�นตามมูลค#าหุ�นกู�] 

10.2 ผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิซื้อคืนหุ�นกู�จากตลาดรองหรือแหล#งอื่น ๆ ได�ไม#ว#า
ในเวลาใด ๆ แต#หากผู�ออกหุ�นกู�ทําคําเสนอซื้อคืนหุ�นกู�เปkนการทั่วไป 
ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องทําคําเสนอซื้อคืนหุ�นกู�ต#อผู�ถือหุ�นกู�ทุกราย และ
จะต�องทําการซื้อคืนหุ�นกู�จากผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งประสงค7จะขายคืนหุ�นกู�
ทุกรายอย#างเท#าเทียมกันตามสัดส#วนที่เสนอขาย 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

10.3 เมื่อผู�ออกหุ�นกู�ทําการซื้อคืนหุ�นกู�แล�วจะมีผลทําให�หนี้ตามหุ�นกู�
ดังกล#าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และ 
ผู�ออกหุ�นกู�จะนําหุ�นกู�ดังกล#าวออกเสนอขายต#อไปอีกมิได� ซึ่งผู�ออก
หุ�นกู�จะต�องแจ�งให�นายทะเบียนหุ�นกู�ทราบเพื่อยกเลิกหุ�นกู�ที่ซื้อมา
ดังกล#าว รวมทั้งแจ�งเรื่องการซื้อคืนหุ�นกู�ให�ตลาดรองที่มีการซื้อขาย
หุ�นกู�และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาด
หลักทรัพย7ทราบโดยไม#ชักช�า   ทั้งนี้ จะต�องเปkนไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

เมื่อผู�ออกหุ�นกู�ทําการซื้อคืนหุ�นกู�แล�วจะมีผลทําให�หนี้ตามหุ�นกู�
ดังกล#าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และ 
ผู�ออกหุ�นกู�จะนําหุ�นกู�ดังกล#าวออกเสนอขายต#อไปอีกมิได� ซึ่งผู�ออก
หุ�นกู�จะต�องแจ�งให�นายทะเบียนหุ�นกู�ทราบเพื่อยกเลิกหุ�นกู�ที่ซื้อมา
ดังกล#าว รวมทั้งแจ�งเรื่องการซื้อคืนหุ�นกู�ให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ตลาด
รองที่มีการซื้อขายหุ�นกู� สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7ทราบโดยไม#
ชักช�า ทั้งนี้ จะต�องเปkนไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

มีการเสนอให�ตัด “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ออก 

10.4 ผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิไถ#ถอนหุ�นกู�ก#อนวันครบกําหนดไถ#ถอนหุ�นกู�ได�
ภายใต�เงื่อนไขดังต#อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันไว�] 

 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

10.5 ผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิขอให�ผู�ออกหุ�นกู�ทําการไถ#ถอนหุ�นกู�ก#อน 
วันครบกําหนดไถ#ถอนหุ�นกู�ได�ภายใต�เงื่อนไขดังต#อไปนี้  
[ระบุกรณีที่ตกลงกันไว�] 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 11   วิธีการแปลงสภาพแห�งสิทธิ   
 [ระบุหลักเกณฑ7 เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสภาพแห#งสิทธิตาม - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
หุ�นกู�] 

ข�อ 12   การผิดนัดและผลของการผิดนัด   
12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้ถือเปkนการผิดนัดตามข�อกําหนดสิทธิ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้ถือเปkนเหตุผิดนัดตามข�อกําหนดสิทธิ  

 (ก)  หากผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าเงินต�นหรือดอกเบี้ยหรือ
เงินจํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในข�อกําหนดสิทธิ่ 

(ก)  ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าเงินต�นหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
จํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในข�อกําหนดสิทธิ 
อย#างไรก็ดี กรณีดังกล#าวย#อมไม#ถือเปkนเหตผุิดนัดหากการไม#ชําระ
เงินต�นหรือดอกเบี้ย ดังกล#าวมสีาเหตุมาจากความล#าช�า และ/หรือ
ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู#นอกเหนือ 
การควบคุมของผู�ออกหุ�นกู� และผู�ออกหุ�นกู�พิสูจน7ให�เปkนที่พอใจแก#
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�ว#าตนได�นําดอกเบี้ยหรือเงินต�นหรือเงินจํานวนอื่น
ใดเข�าบัญชีเพื่อชําระหรือดําเนินการชําระให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�แล�วตั้งแต#
วันครบกําหนดชําระแต#ผู�ถือหุ�นกู�มไิด�รับชําระโดยเหตุอันจะโทษผู�
ออกหุ�นกู�มิได�หรือโดยเหตสุุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#
สามารถควบคุมได� และผู�ออกหุ�นกู�ได�ดําเนินการให�ผู�ถือหุ�นกู�ได�รับ

ชําระดอกเบี้ยหรือเงินต�นหรือเงินจํานวนอื่นใดครบถ�วนภายใน [•] 
วันทําการหลังจากวันครบกําหนดชําระ แล�วแต#กรณ ี

 

 
 
 

  (ข) [ผู�ออกหุ�นกู�ฝxาฝyนหน�าที่ตามข�อ 7.3 (ก)] มีการแสดงความคิดเห็นว#าไม#เห็นด�วยกับเหตุผิดนัดที่กําหนด
ตามข�อ 12.1 (ข) กรณีผู�ออกหุ�นกู�ฝxาฝyนหน�าที่ในการดํารง
สัดส#วนทางการเงินหรือหน�าที่ไม#ก#อหนี้ตามสัดส#วนที่ได�ระบุไว� 
เนื่องจากข�อ 7.3 (ก) มีผลกระทบกับบริษัทผู�ออกหุ�นกู�อย#างยิ่ง 

 (ข)  ผู�ออกหุ�นกู�ไม#ปฏิบัตติามข�อกําหนดสิทธิในข�ออื่น ๆ นอกจาก
การผิดนัดไม#ชําระเงิน และเหตุผดิเงื่อนไขเช#นนั้นยังคงมีอยู#เปkน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได�มีการส#งหนังสือแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�
แก�ไขการไม#ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล#าวไปยังสํานักงานใหญ#ของผู�

(ค)  ผู�ออกหุ�นกู�ไม#ปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิในข�ออื่น ๆ นอกจาก
การผิดนัดไม#ชําระเงิน และเหตุผดิเงื่อนไขเช#นนั้นยังคงมีอยู#เปkน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได�มีการส#งหนังสือแจ�งเหตผุิดเงื่อนไข 
พร�อมทั้งแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�แก�ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล#าวแล�วโดย

มีการเสนอให�ตัดข�อความตอนท�ายดังนี้ออก “หรือผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือ

หุ�นกู�รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ [•] ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ทําการไถ#
ถอนทั้งหมด”  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ออกหุ�นกู�แล�วโดยผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือหุ�นกู�หรือถือ 

หุ�นกู�รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ [•] ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ทําการไถ#ถอน
ทั้งหมด 

ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� หรือผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือหุ�นกู�รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 

[•] ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ทําการไถ#ถอนทั้งหมด 

 (ค)  ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดชําระหนี้ไม#ว#าในมูลหนี้ใด ๆ เปkนจํานวนเงิน

รวมกันเกินกว#า [•] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท#า จาก
การที่ (1) ผู�ออกหุ�นกู�ไม#ชําระหนี้ดงักล#าวภายในกําหนดชําระหนี้เดิม
หรือภายในระยะเวลาที่เจ�าหนี้ขยายให� หรือ (2) หนี้ดังกล#าวถูก
เจ�าหนี้เรียกให�ชําระคืนก#อนกําหนดตามสิทธิของเจ�าหนี้ในสญัญาที่
เกี่ยวข�อง 

(ง)  ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดชําระหนี้ไม#ว#าในมูลหนี้ใด ๆ เปkนจํานวนเงิน

รวมกันเกินกว#า [•] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท#า จาก
การที่ (1) ผู�ออกหุ�นกู�ไม#ชําระหนี้ดังกล#าวภายในกําหนดชําระหนี้เดิม
หรือภายในระยะเวลาที่เจ�าหนี้ขยายให� หรือ (2) หนี้ดังกล#าวถูก
เจ�าหนี้เรียกให�ชําระคืนก#อนกําหนดตามสิทธิของเจ�าหนี้ในสัญญาที่
เกี่ยวข�อง 

 

 (ง)  หากผู�ออกหุ�นกู�ต�องคําพิพากษาเสรจ็เดด็ขาด หรือคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ให�ชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว#า 
[�] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจาํนวนเทียบเท#า 

(จ)  ผู�ออกหุ�นกู�ต�องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ให�ชําระเงิน (ไม#ว#าจะเปkนเงินสกุลใด) ครั้งเดียว
หรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คํานวณรวมกันแล�วเปkน

จํานวนเกินกว#า [•] บาท เว�นแต#ผู�ออกหุ�นกู�สามารถพิสูจน7ให�เปkนที่
พอใจแก#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ได�ว#าตนจะสามารถ
ชําระหนี้ทั้งจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว�ในคําพิพากษาหรือ
คําชี้ขาดนั้นโดยไม#ก#อให�เกิดผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรง 

 

 (จ)  มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟy�นฟูกิจการของผู�ออกหุ�นกู�หรือเพื่อ
ขอให�ผู�ออกหุ�นกู�ล�มละลายภายใต�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง หรือได�มีคําสั่ง
หรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให�เลิกกิจการของผู�ออกหุ�นกู� 
หรือผู�ออกหุ�นกู�ตกเปkนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัวตามที่กฎหมายกําหนด
หรือมีการยึด/อายัดทรัพย7สินของผู�ออกหุ�นกู�ตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งโดยชอบด�วยกฎหมาย 

(ฉ)  ผู�ออกหุ�นกู�ตกเปkนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัวตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือมีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟy�นฟูกิจการของผู�ออกหุ�นกู�หรือเพื่อ
ขอให�ผู�ออกหุ�นกู�ล�มละลายภายใต�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง  และ
สถานะการเปkนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว หรือการดําเนินการดังกล#าวไม#ได�

รับการปลดเปลื้องภายใน [•] วันนับแต#วันที่ผู�ออกหุ�นกู�ตกอยู#ใน
สถานะดังกล#าว หรือนับแต#วันที่มีการยื่นคําฟ{องหรือคําร�องต#อศาล
เพื่อดําเนินการเช#นนั้น แล�วแต#กรณี 

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  (ช) เมื่อปรากฏว#ามีคําสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย7สินหรือรายได�ของ 

ผู�ออกหุ�นกู� ไม#ว#าในปeจจุบันหรือในอนาคต และไม#ว#าทั้งหมดหรือ
บางส#วน หรือมีการดําเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต#งตั้ง
ผู�บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคําสั่งหรือการถูกดําเนินการ
ทางกฎหมายนั้นมผีลบังคับเอากับกิจการ ทรัพย7สิน หรือรายได�
ทั้งหมดหรือบางส#วนของผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งการดําเนินการดังกล#าวอาจ
เกิดผลกระทบในทางลบอย#างร�ายแรง เว�นแต#คดีที่ผู�ออกหุ�นกู�ต�อง
คําสั่งยึดหรืออายัดหรือการดําเนินการทางกฎหมายนั้นอยู#ในระหว#าง
การโต�แย�งโดยสุจรติ ซึ่งในกรณดีังกล#าวให�ถือว#ามิได�เปkน 
เหตุผดินัดที่เกี่ยวข�องกับหุ�นกู� ตราบเท#าที่คดีหรือการดําเนินการ 
ทางกฎหมายนั้นยังไม#มีการตัดสินเปkนที่สุด 

 

  (ซ)  (1) ผู�ออกหุ�นกู�หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส#วนที่
สําคัญ ไม#ว#าจะเปkนการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบอย#างร�ายแรง หรือ (2) มีคําสั่งหรือมีมติให�ผู�ออกหุ�นกู�เลิก
กิจการ หรือ (3) ผู�ออกหุ�นกู�ประกาศเปkนการทั่วไปว#าจะเลิกกิจการ 
หรือ (4) ผู�ออกหุ�นกู�เข�าสู#กระบวนการชําระบัญชี เว�นแต#การเลิก
กิจการที่กล#าวมาในข�อนี้เปkนผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร�างการ
ดําเนินธุรกิจของผู�ออกหุ�นกู�หรือการควบรวมบริ ษัท ซึ่งตาม
ข�อกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดังกล#าว นิติบุคคลที่จะคง
อยู#ต#อไปจะเข�ารับเอาหนี้สินหรือข�อผูกพันทั้งหมดของผู�ออกหุ�นกู�ที่
เกี่ยวกับหุ�นกู�โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล#าว
นั้นผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�ได�ใช�ดุลพินิจแต#ฝxายเดียวพิจารณาข�อมูลซึ่ง
ปรากฏแก#ตน ณ ขณะนั้นแล�วเห็นว#าน#าจะไม#ทําให�โอกาสที่จะได�รับ
ชําระหนี้ตามหุ�นกู�ของผู�ถือหุ�นกู�เสียไปหรือด�อยลงกว#าเดิม 

 

  (ฌ) หนี้ตามหุ�นกู� หรือการกระทําตามภาระหน�าที่ที่เปkนสาระสําคัญ
อย#างใดอย#างหนึ่งหรือหลายอย#างของผู�ออกหุ�นกู� อันเกี่ยวกับหุ�นกู�
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
หรือที่มีอยู#ภายใต�ข�อกําหนดสิทธินี้ ไม#มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

  (ญ) ผู�ออกหุ�นกู�ประกาศว#าไม#สามารถปฏิบัติตามภาระหน�าที่ทางการ
เงินของตน หรือผู�ออกหุ�นกู�ระงับหรือหยุดพักการชําระหนี้ของตน
เปkนการทั่วไปไม#ว#าทั้งหมดหรือบางส#วน และไม#ว#าเปkนหนี้ประเภท 
ใด ๆ  หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข�าทําสัญญาใด ๆ กับเจ�าหนี้รายใด
รายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค7ในการ 
ปรับโครงสร�างหนี้อันมีลักษณะเปkนการผ#อนผันการชําระหนี้ของ 
ผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระ
หนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย#างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม#ว#าประเภทใด ๆ 
ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส#วนซึ่งผู�ออกหุ�นกู�อาจไม#สามารถ
ชําระได�เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ) หรือผู�ออกหุ�นกู�เสนอหรือทํา
ความตกลง หรือ ทํา ขึ้น ซึ่งการโอนสิท ธิโดย ทั่วไป หรือการ
ประนีประนอม เพื่อประโยชน7ของเจ�าหนี้ที่เกี่ยวข�องกับหนี้ใด ๆ ของ
ผู�ออกหุ�นกู� 

1) มีความเห็นว#าข�อนี้ควรกําหนดให�ครอบคลุมเฉพาะกรณี
เจ�าหนี้หุ�นกู�เท#านั้น 
2) มีการเสนอให�เพิ่มเติมข�อยกเว�นในตอนท�ายว#า “ทั้งนี้ ไม#
รวมถึงการกระทําตามข�อ 12.1(ฎ) ของผู�ออกหุ�นกู� ซึ่งเปkนไป
ตามการดําเนินงานตามปกติโดยสุจริตของผู�ออกหุ�นกู�”  
 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  12.2  ในกรณีที่ 

(ก) เกิดเหตุผิดนัด ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือ
หุ�นกู�เพื่อขอมติในการดําเนินการอย#างใดอย#างหนึ่ง ภายใน 45 วัน
นับแต#วันเกิดเหตุผิดนัดนั้น ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�มีมติให�
ดําเนินการเรียกร�องให�ผู�ออกหุ�นกู�ชําระหนี้ตามหุ�นกู� ผู�แทนผู�ถือ 

หุ�นกู�จะต�องส#งหนังสือบอกกล#าวเรียกให�ชําระหนี้ภายใน [•] วัน 
นับแต#วันที่มีมติ 

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอื่นใดนอกจากเหตุผิดนัดตามข�อ 
12.1 (ก) ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�อาจใช�ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝxาย
เดียวในอันที่จะเรียกร�องหรือดําเนินการฟ{องร�องเอากับผู�ออกหุ�นกู� 
และหากเกิดความเสียหายขึ้นผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องดําเนินการ
เรียกร�องค#าเสียหายให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ทั้งปวงด�วยภายใน [90] วันนับ
แต#วันที่อาจใช�สิทธิเรียกร�องเช#นนั้นได� 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 12.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข�อ 12.1 หาก 

(ก)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�รับการร�องขอเปkนหนังสือจากผู�ถือหุ�นกู�
ที่ถือหุ�นกู�หรือถือหุ�นกู�รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ [�] ของหุ�นกู�ที่ยัง
มิได�ไถ#ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  หากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�รับมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� หรือ  

(ง)  เปkนกรณีตามข�อ 12.1 (จ)ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องมีหนังสือแจ�ง
ไปยังผู�ออกหุ�นกู�ให�ทําการชําระเงินต�นพร�อมด�วยดอกเบี้ยตามหุ�นกู�ที่
คํานวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเปkนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันให�แก#ผู�
ถือหุ�นกู�ทันที โดยให�ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด�วย  ทั้งนี้ การที่ผู�ออกหุ�น
กู�ผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าจํานวนใด ๆ ให�แก#ผู�ถือหุ�นรายใด หากไม#
ปรากฏข�อเท็จจริงโดยชัดแจ�งหรือมีการพิสูจน7ให�เห็นชัดแจ�งเปkน
ประการอื่นให�ถือไว�ก#อนว#าได�มีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
หุ�นกู�ทั้งหมด 

12.3 โดยไม#ขัดหรือแย�งกับความในข�อ 12.2 เมื่อ 

(ก)  เกิดเหตุผิดนัดตามข�อ 12.1 (ฉ) ข�อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) 
หรือข�อ 12.1 (ฌ) หรือ 

(ข)  เกิดเหตุผิดนัดตามข�อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว�ในข�อ 
12.3 (ก) ซึ่ง 

(1) ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ใช�ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควร
ภายใน 15 วันนับแต#ตนได�รู�ถึงเหตผุิดนัด เว�นแต#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะ
ได�ส#งหนังสือเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อ 12.3 (ข) (3) ภายใน
กําหนดเวลาตามข�อ (ข)(1) นี้แทน หรือ   

(2)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�รับการร�องขอเปkนหนังสือจากผู�ถือหุ�นกู�
ไม#ว#ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ�นกู�หรือถือหุ�นกู�รวมกันไม#น�อย
กว#าร�อยละ 50 ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ไถ#ถอนทั้งหมด หรือ  

(3) ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�รับมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� ซึ่งผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู�จะต�องจัดประชุมผู�ถือหุ�นกู�ดังกล#าวภายใน 45 วันนับแต#ตน
ได�รู�ถึงเหตุผิดนัด  

และเหตุผิดนัดนั้นยังคงดํารงอยู#จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให�ชําระหนี้
โดยพลันส#งถึงหรือถือว#าส#งถึงผู�ออกหุ�นกู�แล�ว ให�ถือว#าหนี้เงินตาม 
หุ�นกู�ทั้งหมดซึ่งยังไม#ถึงกําหนดชําระเปkนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
และผู�ออกหุ�นกู�จะต�องชําระเงินต�นคงค�างทั้งหมดภายใต�หุ�นกู� พร�อม
ด�วยดอกเบี้ยตามข�อกําหนดสิทธิที่คํานวณจนถึงขณะนั้นให�แก#ผู�ถือ
หุ�นกู�ภายในกําหนดเวลาที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องมีหนังสือแจ�งไปยัง
ผู�ออกหุ�นกู�ให�ทําการชําระดังกล#าว  โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้น
ด�วย  (“หนังสือเรียกให�ชําระหนี้โดยพลัน”) ทั้งนี้ การที่ผู�ออกหุ�นกู�
ผิดนัดไม#ชําระเงินไม#ว#าจํานวนใด ๆ ให�แก#ผู�ถือหุ�นรายใด หากไม#
ปรากฏข�อเท็จจริงโดยชัดแจ�งหรือมีการพิสูจน7ให�เห็นชัดแจ�งเปkน
ประการอื่นให�ถือไว�ก#อนว#าได�มีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
หุ�นกู�ทั้งหมด 

1) ควรระบุให�ชัดเจนว#า กรณีที่ผู�ออกหุ�นกู� นําเงินไปใช�ผิด
วัตถุประสงค7จากที่ระบุไว�ในหนังสือชี้ชวน ถือว#าเปkนเหตุผิดนัด
ซึ่งทําให�หนี้ทั้งหมดถึงกําหนดชําระโดยพลันทันทีด�วย    
2)  ควรระบุว#า กรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัด 
    (2.1)  ชําระเงินต�นหรือดอกเบี้ย  
     (2.2) ต�องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขายให�ชําระเงิน  
     (2.3) ผู�ออกหุ�นกู�ตกเปkนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว  
     (2.4) ผู�ออกหุ�นกู�หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส#วน  
ให�หุ�นกู�ถึงกําหนดชําระโดยพลันทันที โดยไม#ต�องมีการเรียก
ประชุมผู�ถือหุ�นกู�อีก 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
  ปรากฏข�อเท็จจริงโดยชัดแจ�งหรือมีการพิสูจน7ให�เห็นชัดแจ�งเปkน

ประการอื่นให�ถือไว�ก#อนว#าได�มีเหตุผิดนัดเช#นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับ
หุ�นกู�ทั้งหมด 

อนึ่ง ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องส#งหนังสือเรียกให�ชําระหนี้โดยพลัน
ภายใน 5 วันทําการนับแต#ตนได�รู�ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว�ในข�อ 12.3 
(ก) หรือนับแต#วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข�อ 12.3 (ข) (1) 
หรือนับแต#วันได�รับหนังสือร�องขอตามข�อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต#
วันที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�มีมติตามข�อ 12.3 (ข) (3) แล�วแต#กรณี 

 

 12.3 เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�มหีนังสือแจ�งไปยังผู�ออกหุ�นกู�ตามข�อ 
12.2 แล�ว  
 

(ก)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องดําเนินการให�ผู�ออกหุ�นกู�ชําระหนี้
ที่ค�างชําระอยู#ตามหุ�นกู�ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท#าที่จะสามารถกระทํา
ได� ซึ่งรวมถึงการฟ{องร�องบังคับคดีเอากับผู�ออกหุ�นกู�ด�วยหาก
สามารถกระทําได�โดยถูกต�องตามกฎหมาย 

(ข)  ผู�ถือหุ�นกู�แต#ละรายจะมีสิทธิฟ{องร�องบังคับชําระหนี้ตาม
หุ�นกู�ที่ค�างชําระแก#ตนเองจากผู�ออกหุ�นกู�ได�ด�วยตนเองก็ต#อเมื่อ
หลังจาก 14 วันนับจากวันที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�มีหนังสือแจ�งไปยังผู�
ออกหุ�นกู�ตามข�อ 12.2 แล�ว ยังไม#มีการชําระหนี้ที่ค�างชําระแก#ตน 
และขณะที่ผู�ถือหุ�นกู�ฟ{องคดีนั้น ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ยังมิได�ดําเนินการ
ฟ{องร�องผู�ออกหุ�นกู�ให�ชําระหนี้ที่ค�างชําระ 

12.4  เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�มีหนังสือบอกกล#าวเรียกให�ชําระหนี้
ตามข�อ 12.2 หรือส#งหนังสือเรียกให�ชําระหนี้โดยพลันไปยังผู�ออก 
หุ�นกู�ตามข�อ 12.3 แล�ว 

(ก)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องดําเนินการให�ผู�ออกหุ�นกู�ชําระหนี้
ที่ค�างชําระอยู#ตามหุ�นกู�ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท#าที่จะสามารถกระทํา
ได� ซึ่งรวมถึงการฟ{องร�องบังคับคดีเอากับผู�ออกหุ�นกู�ด�วยหาก
สามารถกระทําได�โดยถูกต�องตามกฎหมาย 

(ข)  ผู�ถือหุ�นกู�แต#ละรายจะมีสิทธิฟ{องร�องบังคับชําระหนี้ตาม
หุ�นกู�ที่ค�างชําระแก#ตนเองจากผู�ออกหุ�นกู�ได�ด�วยตนเองก็ต#อเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�มีหนังสือแจ�งไปยังผู�ออกหุ�นกู�
ตามข�อ 12.3 แล�ว ยังไม#มีการชําระหนี้ที่ค�างชําระแก#ตน และขณะที่
ผู�ถือหุ�นกู�ฟ{องคดีนั้น ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ยังมิได�ดําเนินการฟ{องร�อง 
ผู�ออกหุ�นกู�ให�ชําระหนี้ที่ค�างชําระ 

 
 
 

 

ข�อ 13   การประชุมผู�ถือหุ�นกู�   
13.1 ผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ได�ไม#ว#าใน - ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
เวลาใด ๆ แต#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� จะต�องเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�โดยเร็ว 
ซึ่งจะต�องไม#เกิน 30 วัน นับแต#วันที่ผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือหุ�นกู�หรือถือหุ�นกู�
รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 25 ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ไถ#ถอนทั้งหมดมีคํา
ขอเปkนหนังสือให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู� หรือนับแต#
วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต#อไปนี้  
(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดไว�ในข�อ 12.1 
และในขณะนั้นผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ยังมิได�ส#งหนังสือแจ�งไปยังผู�ออกหุ�นกู�
ให�ทําการชําระหนี้หุ�นกู�ค�างชําระตามข�อ 12.2 วรรคสอง 
(ข) หากมีการเสนอขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิใน
สาระสําคัญตามที่กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
(ค) หากมีกรณีที่จะต�องแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�รายใหม#แทนผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�รายเดิม เว�นแต#เปkนกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ตาม ข�อ 15.3 (ข) 
(ง) หากมีเหตุการณ7สําคัญซึ่งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือหุ�น
กู�หรือถือหุ�นกู�รวมกันไม#น�อยกว#า 25 ของหุ�นกู� ที่ยังมิได�ไถ#ถอน
ทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�) เห็นว#าอาจกระทบต#อ 
 ส#วนได�เสียของผู�ถือหุ�นกู� หรือความสามารถของผู�ออกหุ�นกู�ในการ
ปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิ 

13.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ที่เรียกประชุมและดําเนินการ
ประชุมโดยชอบมีผลใช�บังคับและผูกพันผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายไม#ว#าจะได�
เข�าร#วมประชุมหรือไม#ก็ตาม ส#วนหลักเกณฑ7ในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�
นั้นจะเปkนไปตามเอกสารหมายเลข [�] แนบท�ายข�อกําหนดสิทธิ 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

13.3 ผู�ออกหุ�นกู�จะเปkนผู�รับผิดชอบค#าใช�จ#ายทั้งหมดที่เกี่ยวข�องกับการ
จัดการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู�ออกหุ�นกู� และที่เรียก

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ประชุมโดยผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ข�อ 14  อํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�  
14.1 ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ไม#ต�องรับผิดต#อผู�ถือหุ�นกู�ในความเสียหายใด ๆ ที่

เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน�าที่ของตน เว�นแต#บรรดาความ
เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก#ผู�ถือหุ�นกู�จากการที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ปฏิบัติหน�าที่
หรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ด�วยความจงใจหรือโดยมิได�ใช�ความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได�จากบุคคลที่ประกอบการเปkน
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ไม#ต�องรับผิดต#อผู�ถือหุ�นกู�ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน�าที่ของตน เว�นแต#บรรดาความ
เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก#ผู�ถือหุ�นกู�จากการที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ปฏิบัติหน�าที่
หรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ด�วยความจงใจหรือโดยมิได�ใช�ความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได�จากบุคคลที่ประกอบการเปkน
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� อย#างไรก็ตาม โดยไม#ขัดหรือแย�งกับขอบเขตความ
รับผิดของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ดังกล#าวข�างต�น ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ไม#ต�อง
รับผิดชอบต#อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําที่กระทําลงตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน�าที่ และความรบัผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนดไว� ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะมีอํานาจ หน�าที่ และความ
รับผิดชอบดังต#อไปนี้ 

  

 (ก)  ดําเนินการต#าง ๆ ตามที่กําหนดไว�ในข�อ 14.2 นี้ และข�ออื่น ๆ 
ของข�อกําหนดสิทธิ  ซึ่งในกรณีที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิใช�ดุลยพินิจ
ของตนตามข�อกําหนดสิทธิ ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�สามารถใช�ดุลยพินิจได�
โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�เปkนหลัก 

  

 (ข)  ทําความตกลงกับผู�ออกหุ�นกู�ในเรื่องต#าง ๆ ดังต#อไปนี้โดยไม#ต�อง
ได�รับความยินยอมจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

(1) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข�องกับหุ�นกู�ในประเด็นซึ่งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าจะเปkน
ประโยชน7ต#อผู�ถือหุ�นกู�หรือไม#ทําให�สิทธิประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�ด�อย
ลง และ 

(2) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข�องกับหุ�นกู�ในประเด็นที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าเปkนการแก�ไข

(ข)  ทําความตกลงกับผู�ออกหุ�นกู�ในเรื่องต#าง ๆ ดังต#อไปนี้โดยไม#ต�อง
ได�รับความยินยอมจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

(1) ... 
 

 
 

(2) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข�องกับหุ�นกู�ในประเด็นที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าเปkนการแก�ไข
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ข�อผิดพลาดที่เห็นได�โดยชัดแจ�ง 
 
 
 

(3) ผ#อนผันหรือยกเว�นไม#ถือว#ากรณีที่เกิดขึ้นตามข�อ 12.1 
ในขณะใดขณะหนึ่งเปkนกรณผีิดนัดที่จะต�องดําเนินการตามข�อ 12.2 
หากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าการผ#อนผันหรือยกเว�นดังกล#าวเปkนเรื่อง
ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�เปkนหลัก 

ข�อผิดพลาดที่เห็นได�โดยชัดแจ�ง หรือเปkนการแก�ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อให�ถูกต�องสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ7 
มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน#วยงานที่มีหน�าที่กํากับดูแล
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช�บังคับกับหุ�นกู� 

(3) ผ#อนผันหรือยกเว�นไม#ถือว#ากรณีที่เกิดขึ้นตามข�อ 12.1 
ในขณะใดขณะหนึ่งเปkนกรณผีิดนัดที่จะต�องดําเนินการตามข�อ 12.2 
ข�อ 12.3 และข�อ 12.4 หากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เห็นว#าการผ#อนผันหรือ
ยกเว�นดังกล#าวเปkนเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ของผู�
ถือหุ�นกู�เปkนหลัก 

 (ค)  รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย7สินรวมทั้งหลักประกัน  
(ถ�ามี) ซึ่งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องรบัไว�แทนผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อกําหนด
สิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข�องกับหุ�นกู� 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

 (ง)  เข�าร#วมในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ทุกครั้งและเสนอความเห็นต#อที่
ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ว#าควรจะดําเนินการอย#างไรในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�ไม#
ปฏิ บัติตามข�อกําหนดสิทธิ หรือในกรณี อื่น ๆ ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต#อผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นอย#างมีนัยสําคัญ 

(ง)  เรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ตามหลักเกณฑ7และวิธีการที่ระบุไว�ใน
ข�อกําหนดสิทธิและเข�าร#วมในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ทุกครั้งและเสนอ
ความเห็นต#อที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ว#าควรจะดําเนินการอย#างไรในกรณทีี่
ผู�ออกหุ�นกู�ไม#ปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต#อผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นอย#างมีนัยสําคัญ 

 

 (จ)  จัดทํารายงานส#งให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�เกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ได�
ดําเนินการไปตามอํานาจหน�าที่ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�โดยไม#ชักช�า 
 

(จ)  พิจารณาจากข�อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได�รับ ว#าผู�ออก
หุ�นกู�ได�กระทําการฝxาฝyนข�อกําหนดสิทธิหรือไม# หรือมีเหตุผิดนัดใด
เกิดขึ้นหรือไม# ตลอดจนติดตามดูแลให�ผู�ออกหุ�นกู�ปฏิบัติตามหน�าที่ที่
ระบุไว�ในข�อกําหนดสิทธิ รวมถึงจัดทํารายงานส#งให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�
เกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ได�ดําเนินการไปตามอํานาจหน�าที่ของผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู�โดยไม#ชักช�า 

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
   (ฉ)  อํานวยความสะดวกแก#ผู� ถือหุ�นกู�ในการตรวจสอบเอกสาร 

ข�อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู�ออกหุ�นกู�ได�จัดไว�ให�แก#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
ตามข�อกําหนดสิทธิ ณ สํานักงานที่ระบุไว�ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ในวัน
และเวลาทําการของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

 

  (ช)  ตรวจสอบจากข�อมูลและเอกสารที่ตนได�รับว#าผู�ออกหุ�นกู�ปฏิบัติ
ตามหน�าที่ในข�อกําหนดสิทธิหรือไม# และแจ�งให�ผู�ถือหุ�นกู�ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได�รับทราบมา หรือ
ที่ได�รับแจ�งจากผู�ออกหุ�นกู� รวมทั้งแจ�งผู�ถือหุ�นกู�ถึงการกระทําใดๆที่
ตนได�กระทําลงเนื่องจากการเกิดเหตุผิดนัดนั้น 

 

 (ฉ)  ในกรณี ที่ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�ขาดคุณสมบัติและไม#สามารถ
ดําเนินการแก�ไขคุณสมบัติของตนให�ถูกต�องภายใน 60 วันนับจาก
วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�
ทราบเปkนหนังสือทันทีที่พ�นระยะเวลาดังกล#าวเพื่อให�ผู�ออกหุ�นกู�
เสนอตัวบุคคลที่จะเข�ารับทําหน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�แทนตน และ
จะต�องเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อ 13.1 (ค) โดยไม#ชักช�า 

(ซ)  ในกรณี ที่ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�ขาดคุณสมบัติและไม#สามารถ
ดําเนินการแก�ไขคุณสมบัติของตนให�ถูกต�องภายใน 60 วันนับจาก
วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องแจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�
ทราบเปkนหนังสือทันทีที่พ�นระยะเวลาดังกล#าวเพื่อให�ผู�ออกหุ�นกู�
เสนอตัวบุคคลที่จะเข�ารับทําหน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�แทนตน และ
จะต�องเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อ 13.1 (ค) โดยไม#ชักช�า 

 

14.3 ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย7สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู� แต#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ไม#
ต�องรับผิดชอบต#อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน�าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู�มี
อํานาจของผู�ออกหุ�นกู� หรือความเห็น คําแนะนํา หรือข�อมูลที่จัดทํา
โดยผู�เชี่ยวชาญให�แก#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�โดยเฉพาะเจาะจง หากเปkนการ
เชื่อถือด�วยความสุจริต และด�วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมาย
ได�จากบุคคลที่ประกอบการเปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� แม�จะปรากฏใน
ภายหลังว#าหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือข�อมูลดังกล#าว
จะมีข�อบกพร#องหรือไม#เปkนความจริง 

ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย7สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�ตามที่จะพึงคาดหมายได�
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� แต#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
ไม#ต�องรับผิดชอบต#อบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน�า ที่ของตนโดยเ ชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดย
กรรมการผู�มีอํานาจของผู�ออกหุ�นกู� หรือความเห็น คําแนะนํา หรือ
ข�อมูลที่จัดทําโดยผู�เชี่ยวชาญให�แก#ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�โดยเฉพาะเจาะจง 
หากเปkนการเชื่อถือด�วยความสุจริต และด�วยความระมัดระวังอันจะ
พึงคาดหมายได�จากบุคคลที่ประกอบการเปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� แม�จะ
ปรากฏในภายหลังว#าหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือ
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 ข�อมูลดังกล#าวจะมีข�อบกพร#องหรือไม#เปkนความจริง 

  14.4  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิเรียกให�ผู�ออกหุ�นกู�ชดใช�เพื่อค#าใช�จ#าย 
ใด ๆ ที่ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�ต�องออกใช�ไปเนื่องจากดําเนินการตาม
ข�อกําหนดสิทธิหรือการใช�สิทธิเรียกร�องให�ผู�ออกหุ�นกู�ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดสิทธิเพื่อประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งรวมถึงค#าใช�จ#ายในการ
ดําเนินการทางกฎหมายและค#าใช�จ#ายในการว#าจ�างที่ปรึกษาหรือ
ผู�เชี่ยวชาญด�วย 

1) ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ7กําหนด/จํากัดค#าใช�จ#ายในการ
ดําเนินการทางกฎหมายและค#าใช�จ#ายในการว#าจ�างที่ปรึกษาหรอื
ผู�เชี่ยวชาญด�วย 
2) มีความเห็นให�เพิ่มเติมถ�อยคํา เปkน “ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีสิทธิ
เรียกให�ผู�ออกหุ�นกู�ชดใช�เพื่อค#าใช�จ#ายใด ๆ ที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
ต�องออกใช� ไปตามความจําเปkนและเหมาะสมเ นื่องจาก
ดําเนินการตามข�อกําหนดสิทธิหรือการใช�สิทธิเรียกร�องให�ผู�ออก
หุ�นกู�ปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิเพื่อประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�ซึ่ง
รวมถึงค#าใช�จ#ายในการดําเนินการทางกฎหมายและค#าใช�จ#ายใน
การว#าจ�างที่ปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญด�วย” 

ข�อ 15   การแต�งตั้งและเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�   
15.1 ผู�ออกหุ�นกู�ได�แต#งตั้ง [ระบุชื่อผู�แทนผู� ถือหุ�นกู� ] ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถ�วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องและมีความเปkนอิสระ ให�ทําหน�าที่
เปkนผู� แทนผู� ถือหุ�นกู� โดยได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7  แล�ว  และให�
ถือว#าผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายยินยอมให�ผู�ออกหุ�นกู�แต#งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่
จะแต#งตั้ง] เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

 

ผู�ออกหุ�นกู�ได�แต#งตั้ง [ระบุชื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�] มีที่ตั้งสํานักงานใหญ#
อยู#ที่ [�] ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ�วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องและมี
ความเปkนอิสระ ให�ทําหน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�โดยได�รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาด
หลักทรัพย7  แล�ว  และให�ถือว#าผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายยินยอมให�ผู�ออกหุ�น
กู�แต#งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต#งตั้ง] เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

 

15.2 กรณีที่จะต�องทําการเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�มีดังต#อไปนี้   

(ก)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน�าที่เปkนผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู� และไม#สามารถแก�ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับ

ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มผีลประโยชน7ขัดแย�งใน
การปฏิบัตหิน�าที่เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ตามหลักเกณฑ7ที่

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
แต#วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และ

ตลาดหลักทรัพย7 และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและการขาด
คุณสมบัตินั้นเปkนเหตุให�สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งให�งดเว�นการทําหน�าที่
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ/หรือการเกิดประโยชน7
ขัดแย�งขึ้นนั้นไม#ได�รับการผ#อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ข)  ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�มีมติให�เปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� เนื่องจาก
เห็นว#าผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ปฏิบัติหน�าที่ไม#เหมาะสมหรือบกพร#องต#อ
หน�าที่ 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

(ค)  เมื่อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ปฏิบัติหน�าที่ฝxาฝyนข�อกําหนดของสัญญา
แต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือข�อกําหนดสิทธิ และการฝxาฝyนนั้นยังคง
ไม#ได�รับการแก�ไขให�ถูกต�องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู�
ออกหุ�นกู�ได�มีหนังสือแจ�งให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ทําการแก�ไข 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

(ง)  ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�บอกเลิกการทําหน�าที่โดยถูกต�องตามวิธีการที่
กําหนดไว�ในสัญญาแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

15.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต�องทําการเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ให�ผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�หรือผู�ออกหุ�นกู�ดําเนินการดังต#อไปนี้ 

(ก) เรี ยกประชุมผู� ถือ หุ�น กู� เ พื่อ ให�ล งมติ อ นุมั ติการ
เปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และแต#งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู�ออกหุ�นกู�
เข�าทําหน�าที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และ
แต#งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู�ออกหุ�นกู�เข�าทําหน�าที่ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�
แทนต#อผู�ถือหุ�นกู�ทุกราย  ซึ่งหากไม#มีผู�ถือหุ�นกู�ที่ถือหุ�นกู�หรือถือหุ�นกู�
รวมกันเกินกว#าร�อยละ 10 ของหุ�นกู�ที่ยังมิได�ไถ#ถอนทั้งหมดยื่น
หนังสือคัดค�านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู�ออกหุ�นกู�ออก

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
หนังสือดังกล#าว ให�ถือว#าผู�ถือหุ�นกู�ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�เปkนผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ที่ผู�ออกหุ�นกู�เสนอไว�ในหนังสือแจ�งนั้น
แล�ว  

 ทั้งนี้ ในระหว#างที่ยังไม#มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�รายใหม#ปฏิบัติ
หน�าที่ตามข�อกําหนดสิทธิไม#ว#าด�วยเหตุใดก็ตาม ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ราย
เดิมจะต�องรับปฏิ บัติหน� า ที่ เช#น เดิมไปพลางก#อนเ พื่อรักษา
ผลประโยชน7ของผู�ถือหุ�นกู�ตามข�อกําหนดสิทธิ 

15.4 การเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�นี้  ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7
ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข�องและใช�บังคับอยู#ในขณะนั้น
ด�วย ซึ่งเมื่อผู�ออกหุ�นกู�ได�ดําเนินการเกี่ยวกับการแต#งตั้งผู�แทนผู�ถือ
หุ�นกู�รายใหม#เรียบร�อยแล�ว ผู�ออกหุ�นกู�จะต�องแจ�งให�ผู�ถือหุ�นกู�ทราบ
ถึงการแต#งตั้งนั้นภายใน 30 วัน และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เดิมจะต�องทํา
การส#งมอบทรัพย7สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข�องทั้งหมดให�แก#
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ที่ได�รับแต#งตั้งใหม#โดยเร็ว และจะต�องให�ความ
ร#วมมือกับผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ที่ได�รับแต#งตั้งใหม#อย#างเต็มที่เพื่อให�การ
ดําเนินการตามหน�าที่ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ใหม#เปkนไปโดยเรียบร�อย 

 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

ข�อ 16   การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ   
16.1 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิ ต�องได�รับความเห็นชอบจาก 

ผู�ออกหุ�นกู�และที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� 
- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

16.2 ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดส#งข�อกําหนดสิทธิที่แก�ไขเพิ่มเตมิให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�จะจัดส#งข�อกําหนดสิทธิที่แก�ไขเพิ่มเติมให�ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� มีความเห็นให�ตัดข�อความ “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ออก 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
นายทะเบียนหุ�นกู� และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต#วันที่
มีการแก�ไขเพิ่มเตมิข�อกําหนดสิทธิและจะจัดส#งให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�เมื่อ
ได�รับการร�องขอ 

นายทะเบียนหุ�นกู� สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต#ไม#เกิน 15 วัน นับแต#
วันที่มีการแก�ไขเพิ่มเติมข�อกําหนดสิทธิและจะจัดส#งให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�
เมื่อได�รับการร�องขอ 

 

ข�อ 17   การขอออกใบหุ�นกู�ฉบับใหม�   
 หากใบหุ�นกู�ฉบับเก#าสญูหาย ฉีกขาดหรือชํารดุด�วยประการใด ๆ  

ผู�ถือหุ�นกู�ที่ปรากฏชื่อในสมดุทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�มสีิทธิยื่นคําขอให�
นายทะเบียนหุ�นกู�ออกใบหุ�นกู�ฉบับใหม#  โดยจะต�องชําระ
ค#าธรรมเนียมและค#าใช�จ#ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ�นกู�
กําหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องออกใบหุ�นกู�ฉบับใหม#
ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ภายใน [�] วันทําการ นับแต#วันที่นายทะเบียนหุ�นกู�
ได�รับคําขอให�ออกใบหุ�นกู�ฉบับใหม# และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ 
นายทะเบียนหุ�นกู�กําหนด และนายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�ว#ามีการยกเลิกใบหุ�นกู�ฉบับเก#าด�วย 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

  ข�อ 18  การติดต�อและการบอกกล�าว  
  18.1  เว�นแต#ในกรณีที่ระบุไว�เปkนอย#างอื่นโดยเฉพาะ คําบอกกล#าว

อาจจัดส#งทางไปรษณีย7ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได� ทั้งนี้ การ
ติดต#อสื่อสารใด ๆ ระหว#างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต�
ข�อกําหนดสิทธิจะมีผลต#อเมื่อ 
 

(ก)  หากเปkนการส#งโดยโทรสาร เมื่อได�รับในรูปแบบที่อ#าน
หรือเข�าใจได� 

(ข)  หากเปkนการส#งโดยไปรษณีย7ลงทะเบียน ให�ถือว#าได�ส#งถึง
ผู�รับในวันส#ง 

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

  18.2  การติดต#อผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และผู�ออกหุ�นกู� ให�เปkนไปดังต#อไปนี้ 
(ก)  คําบอกกล#าวถึงผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะถือว#าได�ส#งโดยชอบ 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
หากได�ส#งไปยังที่ตั้งสาํนักงานใหญ#ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ตามที่ระบุไว�
ในข�อ 15.1 

(ข)  คําบอกกล#าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู�ออกหุ�นกู�จะถือว#าได�
ส#งโดยชอบ หากได�ส#งไปยังที่อยู#ของผู�ออกหุ�นกู�ดังต#อไปนี้ หรือ
ตามที่ผู�ออกหุ�นกู�จะแจ�งการเปลี่ยนแปลงไว�เปkนหนังสือให�แก#ผู�แทน
ผู�ถือหุ�นกู�  

[ระบุที่อยู#ของผู�ออกหุ�นกู�] 
  18.3  การติดต#อผู�ถือหุ�นกู�ให�เปkนไปดังต#อไปนี้ 

(ก)  คําบอกกล#าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู�ถือหุ�นกู�จะถือว#าได�ส#ง
โดยชอบหากได�ส#งทางไปรษณีย7ลงทะเบียน (หรือการส#งโดยวิธีที่
เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย7อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู#ของ 
ผู�ถือหุ�นกู�ตามที่ระบุไว�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู� หรือในกรณีหุ�นกู�ที่
ฝากไว�กับศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 ตามที่อยู#ของผู�ถือหุ�นกู�ที่ระบุโดย
ศูนย7รับฝากหลักทรัพย7 ซึ่งจะถือได�ว#าเปkนการส#งโดยชอบแล�วในวันที่ 
3 นับจากวันที่ได�ส#งทางไปรษณีย7ไปยังที่อยู#ของผู�ถือหุ�นกู�ในประเทศ
ไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส#งไปยังที่อยู#ของผู�ถือหุ�นกู�ใน
ต#างประเทศ 

 
 
(ข)  กรณีมิได�ส#งคําบอกกล#าวให�กับ หรือมีความบกพร#องใด ๆ 

ในคําบอกกล#าวหรือเอกสารที่ส#งให�กับ   ผู�ถือหุ�นกู�รายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ จะไม#มผีลต#อความสมบูรณ7ต#อการส#งคําบอกกล#าวหรือ
เอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู�ถือหุ�นกู�รายอื่น 

 

  ข�อ 19  ข�อตกลงอื่นๆ  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 ข�อ 20 ผลบังคับของข�อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช�บังคับ 

ข�อกําหนดสิทธินี้จะมีผลใช�บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ�นกู�ไปจนถึงวันที่มี
การชําระหนี้ตามหุ�นกู�ครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว โดยข�อกําหนดสิทธินี้
จะใช�บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข�อความใด ๆ 
ในข�อกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแย�งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มี
ผลใช�บังคับตามกฎหมายกับหุ�นกู� ให�ใช�ข�อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล#าวบังคับกับหุ�นกู�แทนข�อความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส#วนที่ขัดหรือแย�งกันนั้น  

 
(ก)  หากมีข�อความใด ๆ ในข�อกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแย�งกับ
กฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ7ใด ๆ ที่มผีลใช�บังคับตาม
กฎหมายกับหุ�นกู� ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ7ที่ออกโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ให�ใช�ข�อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล#าวบังคับ
กับหุ�นกู�แทนข�อความของข�อกําหนดสิทธิเฉพาะในส#วนที่ขัดหรือแย�ง
กันนั้น 

 

  (ข)  การไม#ใช�สิทธิ หรือการใช�สิทธิล#าช�า หรือการใช�สิทธิแต#
บางส#วนของฝxายใด ไม#ถือว#าเปkนการสละสิทธิ หรือทําให�เสื่อมสิทธิ
นั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช�สิทธิส#วนอื่น ๆ ของฝxายนั้น 

 

  (ค)  การผ#อนผันหรือยกเว�นการปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิให�แก# 
ผู�ออกหุ�นกู�เพื่อเหตุแห#งการฝxาฝyนข�อกําหนดสิทธิประการใด ๆ ไม#ว#า
จะกระทําโดยผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือโดยมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� ที่ได�
กระทําโดยชอบแล�ว ให�ถือว#ามีผลเปkนการผ#อนผันหรือยกเว�นนับแต#
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ได�บอกกล#าวไปยังผู�ออกหุ�นกู�ตามวิธีการบอกกล#าวที่
กําหนดไว�ในข�อกําหนดสิทธิ โดยให�ถือเสมือนว#าเหตุแห#งการฝxาฝyน
ข�อกําหนดสิทธินั้น ๆ ไม#เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได�มี
การผ#อนผันหรือยกเว�นนั้นแล�วขึ้นมาบังคับเอากับผู�ออกหุ�นกู�อีก
ไม#ได� เว�นแต#จะได�มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกําหนดเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาสําหรับการผ#อนผันหรือการยกเว�นนั้นไว�โดยชัดแจ�งและได�
แจ�งให�ผู�ออกหุ�นกู�ทราบไปพร�อมกับการบอกกล#าวข�างต�นแล�ว 

 

ข�อ 20  ผลบังคับของข�อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช�บังคับ   
 ข�อกําหนดสิทธินี้จะมีผลใช�บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ�นกู�ไปจนถึงวันที่มี

การชําระหนี้ตามหุ�นกู�ครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว โดยข�อกําหนดสิทธินี้
จะใช�บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข�อความใด ๆ 

ข�อกําหนดสิทธิจะมีผลใช�บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ�นกู�ไปจนถึงวันที่มี
การชําระหนี้ตามหุ�นกู�และข�อกําหนดสิทธิครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว 
โดยข�อกําหนดสิทธินี้จะใช�บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ในข�อกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแย�งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มี
ผลใช�บังคับตามกฎหมายกับหุ�นกู� ให�ใช�ข�อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล#าวบังคับกับหุ�นกู�แทนข�อความของกําหนดสิทธิเฉพาะ
ในส#วนที่ขัดหรือแย�งกันนั้น  

  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
 เอกสารหมายเลข [����]  

หลักเกณฑZในการประชุมผู�ถือหุ�นกู� 
  

1. การเรียกประชุม   
 ผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งประสงค7จะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู� 

แล�วแต#กรณี จะต�องดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�จัดส#งหนังสือ
เรียกประชุม[ทางไปรษณีย7ลงทะเบียน]  ถึงผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู� (ซึ่งมิได�เปkนผู�ขอให�เรียกประชุม) และผู�ถือหุ�นกู�ไม#น�อยกว#า 
7 วัน (ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก#อนวัน
นัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู� ถือหุ�นกู�จะต�องระบุ วัน เวลา 
สถานที่สําหรับการประชุม วาระการประชุมและผู�ที่ขอให�เรียก
ประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผู�
ถือหุ�นกู�ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู#ซึ่งปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เมื่อสิ้นเวลาทําการในวันทําการก#อนวันนัดประชุม
ไม#เกิน 14 วัน 

ผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งประสงค7จะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู� 
แล�วแต#กรณี จะต�องดําเนินการให�นายทะเบียนหุ�นกู�จัดส#งหนังสือ
เรียกประชุม[ทางไปรษณีย7ลงทะเบียน]  ถึงผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�
ถือหุ�นกู� (ซึ่งมิได�เปkนผู�ขอให�เรียกประชุม) และผู�ถือหุ�นกู� พร�อมทั้ง
แจ�งการเรียกประชุมและส#งสําเนาหนังสือเรียกประชุมให�แก#สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ไม#น�อยกว#า 7 วัน (ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียก
ประชุมและวันนัดประชุม) ก#อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู�
ถือหุ�นกู�จะต�องระบุ วัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการ
ประชุมและผู�ที่ขอให�เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ�นกู�จะต�อง
จัดส#งหนังสือเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ให�แก#ผู�ถือหุ�นกู�ทุกรายตามรายชื่อ
และที่อยู#ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นกู�เมื่อสิ้นเวลาทําการใน
วันทําการก#อนวันนัดประชุมไม#เกิน 14 วัน 

 

2. ผู�มีสิทธิเข�าร�วมประชุม   
 ผู�มีสิทธิเข�าร#วมในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�แต#ละครั้งจะประกอบด�วย

บุคคลต#าง ๆ ดังต#อไปนี้ 
(ก) ผู�ถือหุ�นกู� ผู�ออกหุ�นกู�และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 
(ข) ผู�ถือหุ�นกู�อาจแต#งตั้งให�ผู�ถือหุ�นกู�รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู�รับ
มอบฉันทะ”) เข�าร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได� 
โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ�นกู�กําหนด 
ซึ่งขอรับได� ณ สํานักงานใหญ#ของนายทะเบียนหุ�นกู�  ทั้งนี้ ผู�ถือหุ�นกู�
จะต�องจัดส#งต�นฉบับหนังสือมอบฉันทะให�แก#นายทะเบียนหุ�นกู�ไม#
น�อยกว#า 24 ชั่วโมงก#อนเวลานัดประชุม 
(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส#วน
เกี่ยวข�องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได�รับการร�องขอจากผู�

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ออกหุ�นกู� และ/หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ให�เข�าร#วมประชุมเพื่อทําการ
ชี้แจงและแสดงความเห็นต#อที่ประชุม 
(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให�เข�าร#วมประชุมใน
ฐานะผู�สังเกตการณ7 

3. องคZประชุม   
3.1 ในการประชุมผู� ถือหุ�นกู�เ พื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ 

นอกจากที่กําหนดไว�ในข�อ 6.3 และ 6.4 จะต�องมีผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#
สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�นกู�เปkนจํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 25 
ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#ถอนทั้งหมดเข�าร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7
ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เปkนการประชุมครั้งใหม#ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมได�เนื่องจาก
ขาดองค7ประชุมตามข�อ 3.1 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้ง
ใหม#ที่เลื่อนมานี้จะต�องประกอบด�วยผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปไม#
ว#าจะถือหุ�นกู�รวมกันเปkนจํานวนเท#าใดก็ตามเข�าร#วมประชุม 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

3.2 การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไว�ในข�อ 6.3 จะต�องมีผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�น
กู�เปkนจํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 50 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#
ถอนทั้งหมดเข�าร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่การ
ประชุมผู�ถือหุ�นกู�เปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการประชุม
ครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมได�เนื่องจากขาดองค7ประชุมตามข�อ 
3.2 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้จะต�อง
ประกอบด�วยผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�นกู�เปkนจํานวน
รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 25 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#ถอนทั้งหมดเข�า
ร#วมประชุม 

การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไว�ในข�อ 6.3 จะต�องมีผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�น
กู�เปkนจํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 50 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#
ถอนทั้งหมดเข�าร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่การ
ประชุมผู�ถือหุ�นกู�เปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการประชุม
ครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมได�เนื่องจากขาดองค7ประชุมตามข�อ 
3.2 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้จะต�อง
ประกอบด�วยผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�นกู�เปkนจํานวน
รวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 20 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#ถอนทั้งหมดเข�า
ร#วมประชุม 

 



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
3.3 การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่

กําหนดไว�ในข�อ 6.4 จะต�องมีผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�น
กู�เปkนจํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 66 ของหุ�นกู� ที่ยังไม#ได� 
ไถ#ถอนทั้งหมดเข�าร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่
การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการ
ประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมได�เนื่องจากขาดองค7ประชุม
ตามข�อ 3.3 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้
จะต�องประกอบด�วยผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�นกู�เปkน
จํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 33 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#ถอน
ทั้งหมดเข�าร#วมประชุม 

การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต#าง ๆ ตามที่
กําหนดไว�ในข�อ 6.4 จะต�องมีผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�น
กู�เปkนจํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 66 ของหุ�นกู� ที่ยังไม#ได� 
ไถ#ถอนทั้งหมดเข�าร#วมประชุม จึงจะครบเปkนองค7ประชุม ในกรณีที่
การประชุมผู�ถือหุ�นกู�เปkนการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมาจากการ
ประชุมครั้งก#อนซึ่งไม#สามารถประชุมได�เนื่องจากขาดองค7ประชุม
ตามข�อ 3.3 นี้ องค7ประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหม#ที่เลื่อนมานี้
จะต�องประกอบด�วยผู�ถือหุ�นกู�ตั้งแต#สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ�นกู�เปkน
จํานวนรวมกันไม#น�อยกว#าร�อยละ 20 ของหุ�นกู�ที่ยังไม#ได�ไถ#ถอน
ทั้งหมดเข�าร#วมประชุม 

 

4 ประธานในที่ประชุม   
 ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�หรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายจากผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะ

ทําหน�าที่เปkนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู�ที่จะทําหน�าที่ประธาน
ไม#มาประชุมเมื่อล#วงเวลานัดไปแล�วถึง 45 นาที  ให�ที่ประชุมลงมติ
เลือกผู�ถือหุ�นกู�รายหนึ่งเปkนประธานในที่ประชุม 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

5 การเลื่อนประชุม   
5.1 ในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ไม#ว#าครั้งใด หากปรากฏว#าเมื่อล#วงเวลานัด

ไปแล�วถึง 45 นาที ยังมีผู�ถือหุ�นกู�เข�าร#วมประชุมไม#ครบเปkนองค7
ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต�องสั่งเลิกประชุม โดย  
(ก)  ในกรณีที่ผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เปkนผู�เรียกประชุม ให�
ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ไปประชุมในวัน เวลา 
และสถานที่ซึ่งประธานกําหนด  โดยวันนัดประชุมใหม#จะต�องอยู#
ภายในระยะเวลาไม#น�อยกว#า 7 วัน แต#ไม#เกิน 14 วัน นับจากวันนัด
ประชุมเดิม ทั้งนี้ เว�นแต# ผู�ออกหุ�นกู�และผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�จะตกลงกัน
ให�ไม#มีการเรียกประชุมใหม# นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติใน
ที่ประชุมครั้งใหม#จะต�องเปkนเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได�โดยชอบใน
การประชุมครั้งก#อนเท#านั้น  

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
(ข)  ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นกู�เปkนผู�ร�องขอให�เรียกประชุม จะไม#มีการ
เรียกประชุมใหม#ตามที่กําหนดไว�ใน (ก) 
(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค7ประชุมนี้เปkนการประชุมที่ได�
เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก#อนขาดองค7ประชุม จะไม#มี
การเรียกประชุมใหม#ตามที่กําหนดไว�ใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องจัดส#งหนังสือเรียกประชุมสําหรับการ
ประชุมครั้งใหม#ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก#อนขาดองค7
ประชุมให�แก#ผู�ออกหุ�นกู� ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�ตามรายชื่อ
และที่อยู#ซึ่งได�เคยจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ให�ในครั้งที่ขาด
องค7ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม#น�อยกว#า 3 วัน ก#อนวันนัด
ประชุมครั้งใหม#(ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) 
โดยหนังสือเรียกประชุมผู� ถือหุ�นกู�จะต�องระบุวัน เวลา สถานที่
สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค7ประชุมที่ต�องการ
สําหรับการประชุมครั้งใหม# 

นายทะเบียนหุ�นกู�จะต�องจัดส#งหนังสือเรียกประชุมสําหรับการ
ประชุมครั้งใหม#ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก#อนขาดองค7
ประชุมให�แก#ผู�ออกหุ�นกู� ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�ตามรายชื่อ
และที่อยู#ซึ่งได�เคยจัดส#งหนังสือเรียกประชุมผู�ถือหุ�นกู�ให�ในครั้งที่ขาด
องค7ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม#น�อยกว#า 3 วัน ก#อนวันนัด
ประชุมครั้งใหม#(ไม#นับวันที่ส#งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) 
โดยหนังสือเรียกประชุมผู� ถือหุ�นกู�จะต�องระบุวัน เวลา สถานที่
สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค7ประชุมที่ต�องการ
สําหรับการประชุมครั้งใหม# ทั้งนี้ ผู�ออกหุ�นกู�หรือผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 
(แล�วแต#กรณี) จะต�องแจ�งการเรียกประชุมครั้งใหม#และส#งสําเนา
หนังสือเรียกประชุมครั้งใหม#ดังกล#าวให�แก#สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยภายในกําหนดระยะเวลาการจัดส#งหนังสือเรียกประชุมครั้งใหม#
ตามข�อ 5.2 นี้ด�วย 
 
 

 

6 มติของที่ประชุม   
6.1 การลงมติในเรื่องต#าง ๆ ของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู� ให�ตัดสินโดยการชู

มือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ซึ่งผู�ถือ 
หุ�นกู�แต#ละรายจะมีคะแนนเสียงเท#าจํานวนหุ�นกู�ที่ตนถืออยู# โดยให�

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  



ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ถือว#าหุ�นกู�หนึ่งหน#วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท#ากัน  
ให�ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดย
การชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่
ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเปkนผู�ถือหุ�นกู� หรือผู�รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ในเรื่องต#าง ๆ นอกจากที่กําหนดไว�ในข�อ 
6.3 และ 6.4 จะต�องเปkนมติโดยคะแนนเสียงข�างมากไม#น�อยกว#าร�อย
ละ 50 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งเข�าร#วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

6.3 มติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ในเรื่องต#าง ๆ ต#อไปนี้จะต�องเปkนมติโดย
คะแนนเสียงข�างมากไม#น�อยกว#าร�อยละ 66 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งเข�าร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดสิทธิซึ่งไม#เกี่ยวข�องกับเรื่องต#าง 
ๆ ที่กําหนดไว�ในข�อ 6.4 
(ข) การเปลี่ยนตัวผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และการแต#งตั้งบุคคลใดเปkน
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�รายใหม# 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

6.4 มติที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ในเรื่องต#าง ๆ ต#อไปนี้จะต�องเปkนมติโดย
คะแนนเสียงข�างมากไม#น�อยกว#าร�อยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู�ถือหุ�นกู�ซึ่งเข�าร#วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การชําระหนี้ตามหุ�นกู�ด�วยการแปลงสภาพหุ�นกู�เปkนหุ�น หุ�นกู�
อื่น หรือทรัพย7สินอื่นของผู�ออกหุ�นกู�หรือบุคคลใด ๆ 
(ข) การแก�ไขวันครบกําหนดไถ#ถอนหุ�นกู� หรือวันครบกําหนดชําระ
เงินไม#ว#าจํานวนใดๆ ตามหุ�นกู�  
(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขจํานวนเงินต�น ดอกเบี้ย 
และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่ค�างชําระหรือที่จะต�องจ#ายตามหุ�นกู� 
(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม#ว#าจํานวนใด ๆ  ที่
จะต�องชําระตามหุ�นกู� 
(จ) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ7ในการประชุมผู�ถือหุ�นกู�ใน

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  
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ข�อ ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับปS 2545 ร�างข�อกําหนดสิทธิมาตรฐานฉบับที่เสนอแก�ไขเพิ่มเติม ความเห็น/ข�อเสนอแนะ 
ส#วนที่เกี่ยวกับองค7ประชุม (ข�อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข�อ 6.) 
(ฉ) การแก� ไขเปลี่ยนแปลงข�อ กําหนดสิทธิ เ พื่อให�สามารถ
ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข�อ (ก) ถึง (จ) ข�างต�น 

6.5 ผู�ถือหุ�นกู�รายใดมีส#วนได�เสียเปkนพิเศษในเรื่องใด จะไม#มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

- ไม�มีการแก�ไขเพิ่มเติม -  

7 รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นกู�   
 ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�จะต�องจัดทํารายงานการประชุมผู� ถือหุ�นกู�ให�

ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน [•] วันนับจากวัน
ประชุมและเก็บรักษาต�นฉบับไว�รวมทั้งจัดให�มีสําเนาเพื่อให�ผู�ถือหุ�นกู�
ตรวจสอบได� ณ สํานักงานใหญ#ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ในวันและเวลา
ทําการของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�จะต�องจัดทํารายงานการประชุมผู� ถือหุ�นกู�ให�

ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน [•] วันนับจากวัน
ประชุมและเก็บรักษาต�นฉบับไว�รวมทั้งจัดให�มีสําเนาเพื่อให�ผู�ถือหุ�นกู�
ตรวจสอบได� ณ สํานักงานใหญ#ของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ในวันและเวลา
ทําการของผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� อย#างไรก็ตาม ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�ต�องแจ�ง
มติที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�ให�สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบภายใน
วันที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�มีมติหรือภายในเวลา 9.00 น.ของวันทําการ
ถัดจากวันดังกล#าว 

 

 เอกสารหมายเลข [•] สาระสําคัญของสัญญาค้ําประกนั   

 เอกสารหมายเลข [•] สาระสําคัญของสัญญาหลกัประกนั   

 


