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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน (เดิมชื่อ “หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564”) (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 2 ประจ ำปี 2558 ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ .ศ. 2558 และมีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ผู้ ถือหุ้นกู้ จะได้รับสิทธิตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องผูกพันตำม ข้อก ำหนด
สิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้
ควำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดใ ห้
มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ ส ำเนำสัญญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และส ำเนำสัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ 
ส ำนักงำนของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำง ๆ 
ดงักล่ำวได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้  

1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆท่ีใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

“ข้อก ำหนดสิทธ”ิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้ นกู้
ส ำหรับหุ้นกู้  (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

งวดดอกเบีย้ 

 

 

หมำยถึง รอบระยะเวลำส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบีย้แต่ละงวด ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้หรือวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อน
หน้ำนี ้(แล้วแต่กรณี) จนถึง(แต่ไม่รวม) วันก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของงวด
ดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) 

“นำยทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึงธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำ
หน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้แทน 

บุคคลที่เกี่ยวโยง 

 

 

 

หมำยถึง บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจด
ทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรทีเก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี  ้ เพื่อ
ประโยชน์แห่งข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี ้ ให้บริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ
ดงักล่ำว คือ ผู้ออกหุ้นกู้  

“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออก
และเสนอขำยตรำสำรหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
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“ผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ ำนวนตำมข้อ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึงธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” หมำยถึง บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 

 

หมำยถึง รำยกำรตำมท่ีระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจด
ทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรทีเก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี  ้เพื่อ
ประโยชน์แห่งข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี ้ ให้บริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ
ดงักล่ำว คือ ผู้ออกหุ้นกู้  

“วันก ำหนดช ำระดอกเบีย้” หมำยถึง วนัท่ี 22 มกรำคม, 22 เมษำยน, 22 กรกฎำคมและ วนัท่ี 22 ตลุำคม 
ของแต่ละปีตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

โดยเร่ิมช ำระดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2559 และวนัก ำหนด
ช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ตรงกบัวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

หำกวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนั
ช ำระเงินไปเป็นวันท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องจ่ำยดอกเบีย้หรือ
เงินเพิ่มใดๆ ส ำหรับกำรเลื่อนวันช ำระดอกเบีย้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวด
สดุท้ำย ซึ่งจะต้องน ำจ ำนวนวันทัง้หมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนั
ช ำระดอกเบีย้ท่ีเลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย 

“วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมำยถึงวนัท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

“วันท ำกำร” หมำยถึงวนัท่ีธนำคำรพำณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพมหำนคร ซึง่
มิใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย์หรือวนัอื่นใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้
เป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย์ 

“วันออกหุ้นกู้” หมำยถึง วนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2559 

“สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  เช่น ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้  กำรโอน กำรจ ำน ำ 
กำรอำยดั กำรออกใบหุ้นกู้ ใหม่ไว้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
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“สิทธิในหุ้นกู้” หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรได้รับ
ช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

“สัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ และตวัแทนช ำระเงิน ลงวนัท่ีณ วนั
ออกหุ้นกู้  ระหว่ำงผู้ออกหุ้นกู้  กับนำยทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่เพื่อท ำหน้ำท่ีแทน (ถ้ำมี) 

“สัญญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สัญญำแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ลงวันท่ี  ณ วันออกหุ้ นกู้  ระหว่ำง 
ผู้ออกหุ้นกู้  กับผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือสัญญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่
เพื่อท ำหน้ำท่ีแทน (ถ้ำมี) 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นท่ี
ด ำเนินกิจกำรรับฝำกทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยซึง่เข้ำรับท ำหน้ำท่ีแทน 

“หุ้นกู้” หมำยถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีออก ซึ่งออกโดยบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกัด (มหำชน)โดยใช้ชื่อ
ว่ำ หุ้ นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด
ไถ่ถอน 

เหตุกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุผิดนัด 

 

หมำยถึง เหตุกำรณ์ใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ รู้ว่ำเป็นเหตุกำรณ์ท่ีจะกลำยเป็นเหตุ
ผิดนัด หำกผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ หรือไม่สำมำรถ
ขอรับกำรผ่อนผนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดได้ 

“อัตรำดอกเบีย้ผิดนัด” หมำยถึง อตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 
(สอง) ต่อปี ทัง้นี ้หำกอัตรำดอกเบีย้ผิดนัดดังกล่ำวสงูกว่ำอัตรำดอกเบีย้ผิด
นัดสงูสดุท่ีกฎหมำยอนุญำตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อตัรำดอกเบีย้ผิดนัด
เท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุท่ีกฎหมำยอนญุำตให้เรียกเก็บได้ 

 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ำท่ีตรำไว้ อัตรำดอกเบีย้ และอำยุของหุ้นกู้ 

2.1 ชนิดและอำยขุองหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอำย ุ6 
ปี 6 เดือน (หกปีหกเดือน)  นับจำกวนัออกหุ้นกู้  และมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.25 (ห้ำจุดสองห้ำ) ต่อปี นับแต่วนั
ออกหุ้นกู้ จนถึง (และนับรวม) วันท่ี 21 มกรำคม 2564 และมีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี นับแต่วันท่ี 22 
มกรำคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัท่ี 22 กรกฎำคม 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระคืนเงินต้นในวนัครบก ำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่จะมีกำรซือ้คืนหุ้นกู้  หรือมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

2.2 ในวนัออกหุ้นกู้  หุ้นกู้มีจ ำนวนรวมทัง้หมดไม่เกิน 3,590,000 หน่วย (สำมล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นหน่วย) มีมลูค่ำท่ีตรำไว้
หน่วยละ 1,000 บำท (หน่ึงพนับำท) คิดเป็นมลูค่ำรวมหุ้นกู้ ทัง้สิน้ไม่เกิน 3,590,000,000 บำท (สำมพนัห้ำร้อยเก้ำสิบ
ล้ำนบำท) ทัง้นี ้ตำมมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 ซึง่อนมุตัิให้บริษัทช ำระคืน
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เงินต้นจ ำนวนร้อยละ 20 ของมลูค่ำหุ้นกู้คงค้ำง ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถช ำระคืนได้ไม่ว่ำในครำวเดียวหรือหลำยครำว ไม่
ว่ำในวนัใด ๆ และไม่จ ำเป็นต้องตรงกับวนัครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ (ไม่ว่ำงวดใด ๆ) โดยต้องเป็นกำรช ำระก่อน หรือ 
ณ วนัท่ี 22 มกรำคม 2564 ทัง้นี ้ในกำรช ำระคืนเงินต้นบำงส่วนดงักล่ำว ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตัิตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ี
ก ำหนดในข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่ หำกเป็นกรณีกำรช ำระคืนเงินต้น
บำงส่วน ณ วนัท่ี 22 มกรำคม 2564 ให้ยกเว้นเร่ืองระยะเวลำในกำรส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
30 (สำมสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนัก่อนหน้ำวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระคืนเงินต้นบำงส่วนนัน้ เน่ืองจำก
วนัดงักล่ำวเป็นวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้และเป็นวนัสดุท้ำยท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระเงินต้นคืนบำงส่วนให้ครบจ ำนวน
ร้อยละ 20 ของมลูค่ำหุ้นกู้คงค้ำงตำมท่ีระบขุ้ำงต้น ดงันัน้ หำกกำรช ำระคืนเงินต้นบำงส่วนดงักล่ำว ก่อน หรือ ณ วนัท่ี 
22 มกรำคม 2564 นัน้ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว หุ้นกู้จะมีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3,590,000 หน่วย (สำมล้ำนห้ำแสนเก้ำ
หมื่นหน่วย) มีมลูค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 800 (แปดร้อย) บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมหุ้นกู้ทัง้สิน้จ ำนวน 2,872,000,000 (สอง
พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้ำน) บำท (มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นกู้ลดลงจำกหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บำท เป็นหน่วยละ 
800 (แปดร้อย) บำท 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำท่ีตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ท่ีจะต้องออกใบหุ้นกู้ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำร
หมำยเลข 2 แนบท้ำยข้อก ำหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรำยตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำ
กำรนบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  โดยกำรจดัส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณี
ท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) ตำมชื่อและท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีปรำกฏในใบจองซือ้ หรือด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ ท่ีได้รับ
กำรจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำรนับ
จำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  ส ำหรับผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีแจ้งควำมประสงค์ให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวไว้ในใบจองซือ้ ทัง้นี ้ในส่วน
ของหุ้นกู้ ท่ีฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ นัน้ โดยนำยทะเบียนหุ้ นกู้ จะออกใบหุ้ นกู้ หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้ นกู้ ตำมแบบท่ี  
นำยทะเบียนหุ้นกู้ก ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ก ำหนดให้แก่
บคุคลที่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

3.2 นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำท่ีตำมสญัญำนำยทะเบียนหุ้นกู้ ท่ีจะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้จนก ว่ำ
หุ้นกู้ทัง้หมดจะได้รับกำรไถ่ถอน  

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของหุ้นกู้
จ ำนวนดงักล่ำวอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อสิน้เวลำท ำกำรในวันท ำกำรก่อนวันท่ีจะมีกำรใช้สิทธิ ตำม
หุ้นกู้  หรือวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นกู้  หรือวันอื่นใดตำมท่ีก ำหนดไว้เป็นกรณีเฉพำะ
ตำมข้อก ำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนหุ้นกู้ซึง่สำมำรถใช้ยนักับผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตำมข้อ 4.1 
(ก) เกิดขึน้แล้วในวนัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องข้ำงต้น ซึง่สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้  

(ข) ผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ กรณีท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้ นกู้ แทน  สิทธิในหุ้ นกู้ จะตกได้แก่บุคคลท่ี 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ ำนวนดงักล่ำว
ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์อยู่ในวนัท ำกำรก่อนวนัท่ีจะมีกำร
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ใช้สิทธิตำมหุ้นกู้หรือวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นกู้  หรือวนัอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้เป็นกรณี
เฉพำะตำมข้อก ำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีกำรคดัค้ำนโดยชอบตำมกฎหมำย 

3.4 เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้  นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำท่ีตำมสญัญำแต่งตัง้
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ท่ีจะต้องออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้รำยดงักล่ำวเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีได้รับแจ้งจำกศนูย์ รับฝำกหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดงักล่ำวแล้ว นำยทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ ท่ีลงทะเบียน
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์โดยหกัจ ำนวนหุ้นกู้ ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ ท่ีปรำกฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ ท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของ  
หุ้นกู้ ท่ีได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดงักล่ำว 

4. กำรโอนหุ้นกู้ 

4.1 กำรโอนหุ้นกู้ ท่ีมิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

(ก) แบบกำรโอนหุ้นกู้ ระหว่ำงผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ระบุชื่อเป็นเจ้ำของหุ้นกู้ จ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลักหลงัแสดง
กำรโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจำกผู้ ท่ีปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ ระหว่ำงผู้ รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักับผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ รับโอน
หุ้ นกู้ อยู่ระหว่ำงลงทะเบียนกำรโอนหุ้ นกู้ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ โดยนำยทะเบียนหุ้ นกู้ ได้รับค ำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ ท่ีผู้ รับโอนหุ้นกู้ ได้ลงลำยมือชื่อเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของใบหุ้นกู้
นัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผู้ รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบับคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อ
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและเวลำท ำกำรของ
นำยทะเบียนหุ้นกู้  และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ก ำหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียน
จะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ ท่ีลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ท่ียืนยนั
ถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนหุ้นกู้ตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ก ำหนดให้แก่
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ด้วย ซึ่งนำยทะเบียนหุ้นกู้ จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แล้ ว
เสร็จภำยใน 14 (สิบสี่) วนัท ำกำร หลงัจำกวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้พร้อม
ทัง้ใบหุ้นกู้และหลกัฐำนอื่นๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรโอนหุ้นรำยใด
ขดัต่อกฎหมำย หรือหลกัเกณฑ์กำรโอนหุ้นกู้ ท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้นำยทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธ
กำรลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ รำยนัน้ๆ และให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ แจ้งให้แก่ผู้ยื่นค ำขอลงทะเบียนกำรโอน
ทรำบถึงกำรปฏิเสธดงักล่ำวภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค ำขอลงทะเบียน
กำรโอน พร้อมทัง้ส่งคืนใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้   
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4.2 ส ำหรับกำรโอนหุ้นกู้ ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.3 ในกำรโอนหุ้นกู้  ผู้โอนหุ้นกู้จะต้องโอนสิทธิในหุ้นกู้ทัง้หมดให้แก่ผู้ รับโอน โดยไม่อำจแบ่งโอนเฉพำะส่วน ไม่ว่ำจะเป็น
เงินต้นหรือดอกเบีย้ได้   

4.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพกักำรโอนหุ้นกู้  เป็นระยะเวลำ 14 (สิบสี่) 
วันล่วงหน้ำก่อนวันก ำหนดช ำระดอกเบีย้แต่ละงวด และ/หรือ วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ/หรือวันประชุมผู้ ถือ  
หุ้นกู้  หรือวนัอื่น (แล้วแต่กรณี) เพื่อวตัถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ หรือตำมท่ีผู้ ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่
นำยทะเบียนหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) เพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ข้ำงต้นในฐำนะผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้กำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จะเร่ิมตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้วนัแรก ถ้ำวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้วนัแรกไม่ตรงกบัวนัท ำกำรให้เลื่อนเป็นวนัท ำกำรถัดไป 
(ซึง่ในกรณีดงักล่ำวระยะเวลำปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนั) 

นำยทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไม่
ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้แต่อย่ำงใด และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะ
เป็นไปตำมวิธีกำรตำมท่ีทำงสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยหรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีเก่ียวข้องประกำศก ำหนด ทัง้นี ้กำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะต้องไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง 

5. สถำนะของหุ้นกู้ 

 หุ้นกู้ เป็นหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย โดยผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีสิทธิได้รับช ำระหนีไ้ม่
ด้อยกว่ำสิทธิได้รับช ำระหนีข้องเจ้ำหนีส้ำมญัไม่มีประกันทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดำหนี ้
ท่ีมีกฎหมำยคุ้มครองให้ได้รับช ำระหนีก้่อน 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้ 

 -ไม่มี- 

7. ค ำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ตลอดระยะเวลำท่ียงัมีหนีค้งค้ำงภำยใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

7.1 ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองต่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้หรือกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำ
ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีเก่ียวกบักำรออกหุ้นกู้ เป็นกำรกระท ำท่ีชอบด้วยกฎหมำย และเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร/มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ ออกหุ้นกู้  รวมทัง้กฎ ระเบียบของส ำนักงำน กลต. ทุก
ประกำร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือหลีกเลี่ยง ข้อผูกพนั ข้อรับรอง หรือข้อสญัญำใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ให้ไว้หรือมี
อยู่กบับคุคลอื่น หรือ ใบอนญุำต สมัปทำนเว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบแล้ว  
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7.2 ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีจดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยของประเทศไทย และได้รับ
อนญุำตให้ด ำเนินกิจกำรตำมวตัถปุระสงค์โดยชอบด้วยกฎหมำย 

7.3 งบกำรเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับกำรจัดเตรียมโดยยึดหลักกำรและแบบแผนทำงบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปใน
ประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหุ้นกู้  ณ วนัท่ีมีกำรจัดท ำงบกำรเงินดงักล่ำวอย่ำงเป็น
ธรรม 

7.4 ณ วันท่ีออกหุ้นกู้  จำกข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทรำบหรือควรจะได้ทรำบ ไม่มีกำรด ำเนินกระบวนกำร
พิจำรณำทำงอนญุำโตตุลำกำรหรือทำงศำลต่อผู้ออกหุ้นกู้  และไม่มีผู้ใดได้ยื่นฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้  หรือได้ท ำกำรบงัคบั 
ยึด หรืออำยดั ทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึง่จะส่งผลในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงินของ
ผู้ออกหุ้นกู้  และควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ ในกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้  

8. หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

ตลอดระยะเวลำท่ียงัมีหนีค้งค้ำงภำยใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้

8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะ กำรด ำรงรักษำไว้ซึ่งใบอนุญำต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม หรือสิทธิและผลประโยชน์ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับ
จำกหน่วยงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี บคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องมีไว้ หรือใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลักของ
ผู้ออกหุ้นกู้  และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำงๆ ท่ีออกตำมกฎหมำย และจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้อก ำหนด
สิทธิ และเอกสำรเก่ียวกบัหุ้นกู้ โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลำท่ียงัมีหนีค้งค้ำงภำยใต้หุ้นกู้  

8.2 ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรำยว่ำ 

8.2.1 หุ้นกู้ เป็นหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งในวนัออกหุ้นกู้มีสถำนะทำงกฎหมำยไม่ด้อยกว่ำหนีส้ำมญัไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ 
ของผู้ออกหุ้นกู้  และจะคงสถำนะทำงกฎหมำยไม่ด้อยกว่ำหนีส้ำมัญของผู้ออกหุ้นกู้ทัง้ในปัจจุบันและใน
อนำคตตลอดอำยขุองหุ้นกู้  ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ ตรำสำรหนีอ้ื่นใดก่อน และ/หรือ ภำยหลงั
จำกกำรออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้โดยไม่มีหลกัประกันกำรช ำระหนีต้ำมหุ้ นกู้  และ/หรือ ตรำสำรหนีด้งักล่ำวในขณะ
ออก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่ให้หลักประกันใดๆ แก่หุ้นกู้  และ/หรือ ตรำสำรหนีอ้ื่นใดดงักล่ำวในภำยหลงัโดย
เด็ดขำด เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้จัดให้หลกัประกันนัน้เป็นประกันกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ นีด้้วยในล ำดบัและใน
อตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำหุ้นกู้  และ/หรือ ตรำสำรหนีอ้ื่นใดดงักล่ำว 

 
8.2.2 ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยของประเทศไทยและได้รับอนุญำตให้ด ำเนิน

กิจกำรในธุรกิจต่ำงๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ด ำเนินกำรอยู่ในวนัออกหุ้นกู้ โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 
8.2.3 กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 ของบริษัท วนัท่ี 5 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 และได้รับกำรอนุญำตจำกส ำนักงำน กลต. ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และไม่เป็นกำร
กระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือขดัแย้งกบัวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของผู้ออกหุ้นกู้  หรือข้อสญัญำใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่
กบับคุคลอื่น  
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8.2.4 กำรออกหุ้นกู้และกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิจะไม่เป็นกำร 
 
 (ก) ฝ่ำฝืนหรือขดัต่อข้อก ำหนด เงื่อนไข ค ำรับรอง เอกสำร ตรำสำร สญัญำ ข้อตกลง กฎหมำย หรือ

ระเบียบข้อบงัคบัใดท่ีผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้  และ 
 

 (ข) ฝ่ำฝืนข้อจ ำกดัใดๆ ในเร่ืองกำรก่อหนี ้หรือในเร่ืองอ ำนำจอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้  
 
8.2.5 หุ้นกู้ นีแ้ละเอกสำรเก่ียวกับหุ้นกู้ เป็นข้อผูกพนัตำมกฎหมำยท่ีสมบูรณ์และมีผลผูกพนัผู้ออกหุ้นกู้  และภำระ

ข้อผกูพนัของผู้ออกหุ้นกู้ตำมหุ้นกู้ นีแ้ละเอกสำรเก่ียวกบัหุ้นกู้ ใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำย 
 
8.2.6 งบกำรเงินและงบกำรเงินรวม (หำกมี) ของผู้ ออกหุ้นกู้ ได้จัดท ำขึน้ตำมหลักและวิธีกำรทำงบัญชี ตำม

มำตรฐำนกำรบญัชีของไทย และเมื่อพิจำรณำร่วมกันกับหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม 
(หำกมี) ได้แสดงให้เห็นถึง (ก) ฐำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหุ้นกู้  ณ วนัท่ีท่ีระบุในงบกำรเงินและงบกำรเงิน
รวม (หำกมี) นัน้ และ (ข) ผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ส ำหรับระยะเวลำท่ีเก่ียวข้องนัน้โดยถูกต้องตำม
ควร 

8.3 ตรำบเท่ำท่ีเงินจ ำนวนใดๆ ยงัคงค้ำงช ำระอยู่ภำยใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงปฏิบตัิดงัต่อไปนี  ้

8.3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง
รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและค ำสัง่ต่ำงๆ ท่ีออกตำมกฎหมำยและจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ต่ำงๆ ของข้อก ำหนดสิทธินีแ้ละเอกสำรเก่ียวกบัหุ้นกู้ โดยเคร่งครัดตลอดอำยขุองหุ้นกู้  

8.3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปนีไ้ว้ ณ ส ำนกังำนแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้   
และส ำนกังำนแห่งใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตลอดอำยขุองหุ้นกู้ นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถตรวจสอบและคดั
ส ำเนำได้โดยสะดวกด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ ถือหุ้นกู้ เองในเวลำท ำกำรของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
(แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี ้จะต้องไม่เป็นกำรขดัขวำงต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
(แล้วแต่กรณี) 

 
(1) ส ำเนำเอกสำรเก่ียวกบัหุ้นกู้ซึง่รวมถึงคู่ฉบบัข้อก ำหนดสิทธิ 

 
(2) ส ำเนำหนงัสือรับรองที่ออกโดยนำยทะเบียนบริษัทมหำชน แสดงข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักำร

จดทะเบียนบริษัทของผู้ออกหุ้ นกู้ จ ำนวนทุนจดทะเบียน รำยชื่อกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือชื่อแทนผู้ออกหุ้นกู้  

 
(3) ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของผู้ออกหุ้นกู้ฉบบัท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่และรับรองควำม

ถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ หรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของผู้ออกหุ้นกู้  
 

(4) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีลงมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้  ท่ีรับรองควำม
ถูกต้องตรงตำมมติของท่ีประชุมโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ หรือผู้ ไ ด้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรของผู้ออกหุ้นกู้  
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(5) งบกำรเงินรำยไตรมำสท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทำนแล้วและงบกำรเงินประจ ำงวดกำรบญัชีท่ีผู้สอบ

บัญชีได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้จัดส่งให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/
หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
(6) ส ำเนำรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูอื่นใดเก่ียวกับหุ้นกู้ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้จัดส่งให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หำกมี) ท่ีรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจหรือผู้ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่กรณีท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดให้จดัท ำเป็นรำยงำนลบั 

 
(7) รำยงำนกำรทบทวนผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้  (Issue Rating) ท่ีจัดท ำขึน้โดย

บริษัทจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 
(8) รำยงำนท่ีก ำหนดไว้ตำมข้อ 8.3.3 ของข้อก ำหนดสิทธิ 

 
8.3.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท ำรำยงำนดงัต่อไปนีแ้ละจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยผ่ำนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภำยใน 15 (สิบ

ห้ำ) วนันับแต่วนัท่ีทรำบถึงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้(เว้นแต่ท่ีจะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น) ทัง้นี ้เพื่อท่ีผู้
ถือหุ้นกู้จะได้ทรำบและเข้ำมำตรวจดไูด้ ณ สถำนท่ีท่ีก ำหนด 
 

 (1) รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ควำมตกลงท่ีท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้ ถือหุ้นกู้   
 ดงัจะกล่ำวต่อไปในข้อ 6 และข้อ 7 ของเอกสำรหมำยเลข 1 แนบท้ำยข้อก ำหนดสิทธินี ้
(2) รำยงำนกำรไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิ และรำยงำนเก่ียวกับเหตุผิดนัดตำมท่ีก ำหนดไว้ข้อ 12

ของข้อก ำหนดสิทธินี ้
 

ทัง้นี ้กำรจัดท ำและส่งรำยงำนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ดงักล่ำว ผู้ออกหุ้นกู้อำจรำยงำนโดยกำรประกำศโฆษณำใน
หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยท่ีจัดพิมพ์จ ำหน่ำย ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนักงำนแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้
เป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) วนัแทนกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวก็ได้ 
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8.3.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรเข้ำตรวจดแูละกำรคดัส ำเนำสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
และเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวกับกำรออกหุ้นกู้ ซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
หรือบคุคลอื่นใดตำมที่ผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตำมสมควรในเวลำท ำกำรของผู้ครอบครองดงักล่ำวตลอดอำยุหุ้น
กู้  ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถตรวจดูและขอคัดส ำเนำได้ในระหว่ำงเวลำท ำกำรของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ครอบครอง
เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวและผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีร้องขอต้องเป็นผู้ เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนีเ้อง อน่ึง กำรตรวจเอกสำร
ดงักล่ำวจะต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ครอบครองเอกสำรหลักฐำน
ดงักล่ำว 

8.3.5 กำรเปลี่ยนตวันำยทะเบียนหุ้นกู้  หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ รำยใหม่ ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องจัดหำและแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้ รำยใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่
เกิน 45 (สี่สิบห้ำ) วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ทรำบหรือควรจะทรำบว่ำจะต้องมีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักล่ำว 

8.3.6 กำรเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รำยใหม่ ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้อง
จัดหำและแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่โดยเร็วท่ีสดุเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 45 (สี่
สิบห้ำ) วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ทรำบหรือควรจะทรำบว่ำจะต้องมีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักล่ำว 

8.3.7 กำรขึน้ทะเบียนกับสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ผู้ออกหุ้นกู้จะน ำหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยในครัง้นีไ้ปขอขึน้ทะเบียน
กับสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย โดยไม่ชักช้ำ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนั นับแต่วนัออกหุ้นกู้  และ
จะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์ขึน้ทะเบียนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย หรือตลำดรองอื่นๆท่ีได้รับอนุญำต
และจดทะเบียนกบัส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดอำยหุุ้นกู้  

8.3.8 กำรด ำรงสถำนะบริษัทจดทะเบียน ผู้ ออกหุ้นกู้ จะด ำรงไว้ซึ่งสถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8.3.9 กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน  
ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอตัรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity) ณ วนัสิน้
งวด 6 เดือนและงวดสิน้ปีของผู้ออกหุ้นกู้  ตำมงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้ผ่ำนกำรสอบทำนหรือ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วเป็นอตัรำส่วนไม่เกิน 2:1  

 ทัง้นี ้โดยท่ี 
 “หนีส้ิน”หมำยถึง หนีส้ินรวม ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ

ท่ีได้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีแล้ว หกัด้วยเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
“ส่วนของผู้ ถือหุ้น” หมำยถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้น ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำท่ีได้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
“งบกำรเงินรวม” หมำยถึง งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำของผู้ออกหุ้นกู้
และบริษัทย่อย ตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ท่ีได้มีกำร
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีและผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัส่งให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

8.4 ตรำบเท่ำท่ีเงินจ ำนวนใดๆ ยังคงค้ำงช ำระอยู่ภำยใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ท ำสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้ โดยมิได้รับควำม
เห็นชอบจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ก่อน 

8.4.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขำย จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ก่อให้เกิดภำระผูกพนั หรือท ำให้ตกอยู่ในควำมรับผิดหรือเงื่อนไข
ใดๆ ท่ีท ำให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ทัง้หมด หรือแต่บำงส่วนท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่กำรกระท ำดงักล่ำวข้ำงต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นกำรกระท ำอนัเป็นปกติธุระทำงกำรค้ำของผู้ออกหุ้นกู้   
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8.4.2 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะไม่จ่ำยเงินปันผลไม่ว่ำในรูปแบบใดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของผู้ ออกหุ้ นกู้  ในกรณีท่ีผู้ ออกหุ้ นกู้  
ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้ของหุ้ นกู้  หรือผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช ำระเงินจ ำนวนใดๆ ท่ีเก่ียวกับหุ้ นกู้ ต่อผู้ ถือ  
หุ้นกู้  หรือในกรณีเกิดเหตผุิดนดัอื่นๆ 

9. ดอกเบีย้ 

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยช ำระทุกๆ 3 (สำม) เดือน ในวนัก ำหนดช ำระ
ดอกเบีย้  

9.2 ดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ ในแต่ละงวดดอกเบีย้หุ้นกู้  ให้ค ำนวณในอตัรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดย
นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับอตัรำดอกเบีย้ และจ ำนวนดอกเบีย้ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องช ำระส ำหรับหุ้น
กู้ แต่ละหน่วยส ำหรับงวดดอกเบีย้ใดๆ ให้ผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทรำบ กำรค ำนวณจ ำนวนดอกเบีย้โดย  
นำยทะเบียนหุ้นกู้ดงักล่ำว (หำกไม่มีข้อผิดพลำดโดยชดัแจ้ง) ให้ถือเป็นท่ีสดุและมีผลผูกพนักบัผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  

ทัง้นี ้กำรค ำนวณดอกเบีย้หุ้นกู้ จะค ำนวณจำกเงินต้นค้ำงช ำระ โดยอำศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหก
สิบห้ำ) วนั และโดยกำรนบัจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวดดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง โดยค ำนวณเร่ิมตัง้แต่ (โดยรวมถึง) 
วนัออกหุ้นกู้  หรือวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้ำนี ้(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัก ำหนด
ช ำระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หำกผลกำรค ำนวณดอกเบีย้หุ้นกู้
ต่อหน่วยท่ีได้มีจ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัด
เศษทศนิยมขึน้ในกรณีท่ีมีเศษมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 (ห้ำ) นอกนัน้ให้ปัดลง 

9.3 กำรเลื่อนวันช ำระดอกเบีย้ให้เป็นวันท ำกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 10.3 นัน้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกำรค ำนวณ
ดอกเบีย้ท่ีก ำหนดไว้นี ้(กล่ำวคือไม่มีกำรน ำจ ำนวนวนัทัง้หมดท่ีเลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้) เว้นแต่ในกรณีท่ี
วนัช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำยไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัช ำระดอกเบีย้ดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป และจะต้องน ำ
จ ำนวนวนัทัง้หมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ท่ีเลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย โดยให้
ค ำนวณดอกเบีย้เพิ่มเป็นรำยวนั และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วนั 

9.4 ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนดัไม่ช ำระเงินต้นตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ ดอกเบีย้ส ำหรับเงินต้นค้ำงช ำระนับจำกวันถึง
ก ำหนดช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรช ำระหนีค้รบถ้วนให้คิดในอตัรำดอกเบีย้ผิดนัด ทัง้นี ้ไม่ว่ำผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 12.2 แล้วหรือไม่ก็ตำม 

10. วิธีกำร เวลำ และสถำนที่ส ำหรับกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ 

10.1 กำรช ำระเงินต้น  

(ก) กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยกำรมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ จัดท ำ
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ ลงวันท่ีตรงกับวันท ำกำรท่ีต้องช ำระเงิน โดยจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) ก่อนวนัช ำระ
เงินต้นตำมหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตำมชื่อและท่ีอยู่ซึง่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือให้นำยทะเบียนหุ้น
กู้ โอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ ถือหุ้ นกู้ ตำมรำยละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนทรำบ
ล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวนัท ำ
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กำรท่ีจะต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียน
หุ้นกู้  ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ผู้ ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้
สำมำรถใช้ดลุพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ ท่ีศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้  ให้แก่บุคคลท่ี
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยงัผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
จ ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดยกำรมอบหมำยให้
นำยทะเบียนหุ้นกู้จัดท ำเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัท่ีตรงกับวนัท ำกำรท่ีต้องช ำระ
เงิน โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ใน
ต่ำงประเทศ) ก่อนวันช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตำมชื่อและท่ีอยู่ท่ีได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ หรือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ โอนเงินเข้ำบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้เป็น
หนังสือให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนำย
ทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวนัท ำกำรท่ีจะต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องน ำใบ
หุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มำเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั ผู้
ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้
แทนใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

10.2 กำรช ำระดอกเบีย้ หรือเงินจ ำนวนอื่นใด (ถ้ำมี) 

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะช ำระเงินตำมข้อ 10.2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยกำรมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้ นกู้
จดัท ำเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีต้องช ำระเงิน โดยจดัส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) ก่อนวนัช ำระ
เงินตำมข้อก ำหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตำมชื่อและท่ีอยู่ซึ่งปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรรับช ำระดอกเบีย้ หรือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ โอนเงินเข้ำบญัชีของผู้
ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 
(สิบสี่) วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้ จะโอนเงินให้ในวนัท ำกำรท่ีจะต้องช ำระเงินตำม
ข้อก ำหนดสิทธิทัง้นี ้ในกำรช ำระดอกเบีย้งวดสุดท้ำย ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้ นกู้ มำเวนคืนให้แก่  
นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลพินิจเรียกให้ 
ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ ท่ีศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินตำมข้อ 10.2 ให้แก่บคุคลท่ี
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยังนำยทะเบียนหุ้ นกู้ ว่ำเป็นผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ จ ำนวนต่ำงๆ ท่ี
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์โดยกำรมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
จดัท ำเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมของผู้ ถือหุ้นกู้ ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีต้องช ำระเงิน โดยจดัส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) ก่อนวนัช ำระ
เงินตำมข้อก ำหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตำมชื่อและท่ีอยู่ท่ีได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือให้  
นำยทะเบียนหุ้นกู้ โอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ ถือหุ้นกู้ ตำมรำยละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นำย
ทะเบียนทรำบล่วงหน้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะโอน
เงินให้ในวนัท ำกำรท่ีจะต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ ทัง้นี ้ในกำรช ำระดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มำเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
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มีข้อสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้สำมำรถใช้ดลุพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้รำยใดๆ น ำใบหุ้นกู้หรือใบ
รับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มำเวนคืนได้ 

10.3 หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู้  (ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ ำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรง
กับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันช ำระเงินไปเป็นวันท ำกำรถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ ำต้องจ่ำยดอกเบีย้หรือเงินเพิ่มใดๆ 
ส ำหรับกำรเลื่อนวนัช ำระเงินตำมข้อ 10.3 นี ้เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุท้ำย ซึง่จะต้องน ำจ ำนวนวนัทัง้หมดท่ีเลื่อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ท่ีเลื่อนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย 

11. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้ 

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้ จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยกำรช ำระเงินต้นของหุ้นกู้ แต่ละหน่วย พร้อมทัง้
ดอกเบีย้ท่ีจะต้องช ำระในขณะนัน้ทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

11.2  ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จำกตลำดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่หำกผู้ออกหุ้นกู้ท ำค ำเสนอซือ้คืนหุ้นกู้
เป็นกำรทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท ำค ำเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือหุ้ นกู้ทุกรำยและจะต้องท ำกำรซือ้คืนหุ้นกู้จำกผู้ ถือหุ้นกู้
ซึง่ประสงค์จะขำยคืนหุ้นกู้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมสดัส่วนท่ีเสนอขำย 

 
11.3 เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ ท ำกำรซือ้คืนหุ้นกู้ แล้วจะมีผลท ำให้หนีต้ำมหุ้นกู้ ดังกล่ำวระงับลงเน่ืองจำกหนีเ้กลื่อนกลืนกันตำม

กฎหมำย และผู้ออกหุ้นกู้จะน ำหุ้นกู้ดงักล่ำวออกเสนอขำยต่อไปอีกมิได้ ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ทรำบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ ท่ีซือ้มำดงักล่ำว รวมทัง้แจ้งเร่ืองกำรซือ้คืนหุ้นกู้ ให้ตลำดรองท่ีมีกำรซือ้ขำยหุ้นกู้และส ำนักงำน  
กลต. ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตำมประกำศและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

 
11.4 ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11.5  กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียวหรือหลำย
ครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด”) ตำมรำยละเอียด
และภำยใต้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดทัง้จ ำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นคงค้ำง ณ 
วนัไถ่ถอนทัง้จ ำนวนส ำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบีย้ค้ำงช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธินี  ้

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบก ำหนดบำงส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้  จะใช้สิทธิใน
กำรไถ่ถอนหรือช ำระคืนบำงส่วนในแต่ละครัง้จะต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมลูค่ำ
คงค้ำงหุ้นกู้  และกำรไถ่ถอนหรือกำรช ำระคืนเงินต้นตำมหุ้นกู้บำงส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรำย จะกระท ำ
โดยให้ช ำระเงินต้นส ำหรับหุ้นกู้ แต่ละหน่วยในจ ำนวนท่ีเท่ำกันคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบีย้ค้ำง
ช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไถ่ถอนหุ้นกู้บำงส่วนนัน้ 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด ไม่ว่ำในวนัใด ๆ และไม่จ ำเป็นต้องตรงกับวัน
ครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ (ไม่ว่ำงวดใด ๆ) ทัง้นี ้หำกวนัท่ีจะมีกำรช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด



 

ข้อก ำหนดสิทธิหน้ำ14 

ดงักล่ำวไม่ตรงกับวนัท ำกำรให้เลื่อนวนัท่ีจะมีกำรช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป
ตำมเงื่อนไขกำรเลื่อนวนัช ำระดอกเบีย้ไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

ในกรณีท่ีมีกำรเลื่อนวันท่ีจะมีกำรช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไปเป็นวันท ำกำรถัดไป กำร
ค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรับหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ส่วนท่ีจะมีกำรช ำระคืนก่อนครบก ำหนดดงักล่ำวให้ค ำนวณตำมท่ี
ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีมีกำรช ำระเงินจริงตำมเงื่อนไขของกำรช ำระดอกเบีย้
หุ้นกู้งวดสดุท้ำย 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำถึงควำมประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ ใน
กำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนด พร้อมทัง้รำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ (เช่น วนัท่ีประสงค์จะช ำระ
เงินต้นคืนก่อนครบก ำหนดดงักล่ำว) เพื่อให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ด ำเนินกำรดงันี ้ (1) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ ปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีจะได้รับแจ้งถึงกำรใช้สิทธิช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ (2) ให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ จัดส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรำยตำมรำยชื่อและท่ี
อยู่ท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบถึงควำมประสงค์ในกำรขอใช้สิทธิช ำระคืนหนี ้
หุ้นกู้ก่อนก ำหนดและรำยละเอียดเก่ียวกับกำรใช้สิทธิดงักล่ำวโดยนำยทะเบียนหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ น
กู้ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนัก่อนหน้ำวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์
จะใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดนัน้ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องช ำระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ และดอกเบีย้ท่ีค้ำงช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวัน
ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ทัง้หมดพร้อมกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยตำมที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ในขณะนัน้ ๆ ตำมสดัส่วนและโดยเท่ำเทียมกนั  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบ
ก ำหนดไม่ว่ำในกรณีช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน  

(ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ถึงควำมประสงค์ของตนในกำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบ
ก ำหนดตำมท่ีระบุไว้ในข้อ (ง) ข้ำงต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สำมำรถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
กำรใช้สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก ำหนดทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน 

 

12. เหตุผิดนัดและผลของกำรผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนีถื้อเป็นเหตผุิดนดัตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินต้นเพื่อกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  ณ วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ภำยในวนัก ำหนดช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ ไม่ว่ำงวดใดงวดหน่ึงตำมเงื่อนไข
ท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้และ/หรือเงินจ ำนวนอื่นใดในวันถึงก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด
สิทธินี ้เว้นแต่กำรผิดนดัดงักล่ำวมีสำเหตจุำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอนเงิน และกำรผิดนดันดัไม่ข ำระเงิน
ดงักล่ำวยงัคงมีอยู่เป็นเวลำ 3 (สำม) วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนัน้ 
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(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีหรือข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขอย่ำงใดๆ ของข้อก ำหนดสิทธินี ้หรือท ำผิดค ำ
รับรองใดๆ ท่ีตนได้ให้ไว้ตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้และกำรไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำท่ี ข้อก ำหนด เงื่อนไข หรือกำรผิด
ค ำรับรองดงักล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช ำระหนีเ้งินกู้  หนีต้ำมภำระกำรค ำ้ประกัน หรือหนีรั้บรองหรืออำวลัตัว๋เงิน หรือหนีอ้ื่นใดของผู้
ออกหุ้นกู้  มีจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 500,000,000 บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำท) (ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำย) 
เมื่อถึงก ำหนดช ำระ หรือเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ท่ีท ำให้หนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ดงักล่ำวถูกบงัคบัให้ต้องช ำระก่อนถึง
ก ำหนด หรือเจ้ำหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ช ำระหนีด้งักล่ำวก่อนถึงก ำหนด 

(ง) หำกผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้ช ำระเงินครัง้เดียวหรือ
หลำยครัง้ ในจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 500,000,000 บำท  (ห้ำร้อยล้ำนบำท) โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถ
ช ำระหนีด้งักล่ำวได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำชีข้ำดอนัเป็นท่ีสดุของ
อนุญำโตตุลำกำรนัน้ ๆ และกำรไม่ช ำระหนีด้งักล่ำวมีผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถของผู้ออก
หุ้นกู้ ในกำรช ำระหนีหุ้้นกู้ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธินี ้

(จ) มีกำรยื่นขอฟื้นฟูกิจกำรของผู้ออกหุ้ นกู้ ภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง หรือมีกำรด ำเนินกำรใดท ำให้เร่ิม
ขบวนกำรล้มละลำย หรือฟืน้ฟกูิจกำรต่อผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือล้มละลำย หรือมี
กำรยึดอำยดัทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้  หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกบริษัท ช ำระบญัชีหยดุประกอบธุรกิจทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั หรือท ำกำรเปลี่ยนแปลงท่ี
เป็นสำระส ำคญัอย่ำงใดๆ ในธุรกิจท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประกอบกำรอยู่ 

(ช) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของผู้ ออกหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ขำยหรือโอนกิจกำรหรือ
ทรัพย์สินทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอื่น หรือให้ควบบริษัท หรือให้รวมกิจกำรในลกัษณะอื่น
ใดกับบุคคลอื่น ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ำกรณีใดกรณีหน่ึงดงักล่ำวมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้
ออกหุ้นกู้ ในกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นกำรควบหรือรวมกับบริษัทย่อยของตน และผู้ออกหุ้นกู้ยังคง
เป็นนิติบคุคลที่ด ำรงอยู่ภำยหลงักำรควบหรือรวมนัน้ 

(ซ) เมื่อมีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง มีกำรโต้แย้ง หรือมีกำรงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญำต หนังสือรับรอง หนังสือ
ยินยอม หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ี บคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ 
ฉบบัหน่ึงฉบบัใดหรือหลำยฉบบั ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  

(ฌ) เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ ถูกด ำเนินกำรโดยทำงกฎหมำย หรือค ำสั่งของรัฐ หรือเพรำะกรณีอื่นใดอันมีผลให้กำร
ด ำเนินกำรหรือกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ต้องเปลี่ยนแปลง หรือสะดุดลง หรือทรัพย์สินหรือรำยได้
ทัง้หมดหรือบำงส่วนของผู้ ออกหุ้ นกู้  ต้องถูกยึด อำยัด เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ อันอำจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่ ำง ร้ ำยแรงต่ อควำมสำมำรถในกำรช ำ ระห นี ข้องผู้ ออกหุ้ นกู้  และผู้ อ อกหุ้ นกู้  
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่ำว 

12.2 เมื่อเกิดกำรผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมข้อ 12.1 หำก 
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(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ 

(ข) เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือแสดงควำมประสงค์ท่ีจะให้หนีหุ้้นกู้ทัง้หมดถึงก ำหนดช ำระ
โดยพลนั (โดยดอกเบีย้นบัตัง้แต่วนัผิดนดัไปจนถึงวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ช ำระหนีเ้สร็จสิน้ (ไม่ว่ำก่อนหรือหลังวนัมี
ค ำพิพำกษำ) ให้ค ำนวณในอตัรำดอกเบีย้ผิดนัด) จำกผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำย) ซึ่งถือหุ้นกู้
รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด ทัง้นี ้ให้ระบุกรณีผิดนัดท่ีเกิดขึน้นัน้ใน
หนงัสือแสดงควำมประสงค์ดงักล่ำวด้วยหรือ 

(ค) หำกผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ่งมีมติอนุมัติให้หนีหุ้้นกู้ทัง้หมดถึงก ำหนดช ำระโดย
พลนัทัง้นี ้ให้ระบกุรณีผิดนดัท่ีเกิดขึน้นัน้ในรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวด้วย 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท ำกำรช ำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบีย้ตำมหุ้นกู้ ท่ีค ำนวณจนถึง
ขณะนัน้เป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที (โดยดอกเบีย้นับตัง้แต่วนัผิดนัดไปจนถึงวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้
ช ำระหนีเ้สร็จสิน้ (ไม่ว่ำก่อนหรือหลงัวนัมีค ำพิพำกษำ) ให้ค ำนวณในอตัรำดอกเบีย้ผิดนัด) ทัง้นี ้กำรท่ีผู้ออกหุ้นกู้ผิด
นัดไม่ช ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใด หำกไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีกำรพิสจูน์ให้เห็นชดั
แจ้งเป็นประกำรอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่ำได้มีเหตผุิดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้ทัง้หมด 

12.3 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 12.2 แล้ว  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระหนีท่ี้ค้ำงช ำระอยู่ตำมหุ้นกู้ทัง้หมดโดยเร็วท่ีสดุเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได้ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรำยจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ ท่ีค้ำงช ำระแก่ตนเองจำกผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด้วย
ตนเองก็ต่อเมื่อหลงัจำก 14 (สิบสี่) วนันับจำกวนัท่ีได้มีหนังสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้  หรือวนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นกู้มีมติตำมข้อ 12.2 แล้ว (แล้วแต่วนัใดจะเร็วกว่ำ) และยงัไม่มีกำรช ำระหนีท่ี้ค้ำงช ำระแก่ตน 

13. กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีค ำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ
นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) หำกเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนัน้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ยงัมิได้ส่ง
หนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท ำกำรช ำระหนีหุ้้นกู้ ค้ำงช ำระตำมข้อ 12.2 วรรคสอง 

(ข) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 16.1  

(ค) หำกมีกรณีท่ีจะต้องแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รำยใหม่แทนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รำยเดิม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีกำรออก
หนงัสือเพื่อขออนมุตัิเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตำม ข้อ 15.3 (ข) 

(ง) หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัซึง่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั) ซึง่ถือหุ้นกู้ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้ นกู้ ท่ียังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด (โดยกำรส่งหนังสือถึงผู้ แทนผู้ ถือ 
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หุ้นกู้ ) เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือควำมสำมำรถของผู้ออกหุ้นกู้ ในกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดสิทธิ 

13.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีเรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ ถือหุ้นกู้  
ทุกรำยไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม ส่วนหลักเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ นัน้จะเป็นไปตำมเอกสำร
หมำยเลข 1แนบท้ำยข้อก ำหนดสิทธิ 

13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้ท่ีเรียกประชุมโดยผู้ออก
หุ้นกู้  และท่ีเรียกประชมุโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

14. อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน เว้นแต่
บรรดำควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ จำกกำรท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำท่ีหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย
ควำมจงใจหรือโดยมิได้ใช้ควำมระมดัระวงัตำมท่ีจะพึงคำดหมำยได้จำกบคุคลที่ประกอบกำรเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

14.2 นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีอ ำนำจ หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(ก) ติดตำม ดแูลให้ผู้ออกหุ้นกู้ด ำเนินกำรหรือจดัให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธินี  ้

(ข) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 นี ้และข้ออื่นๆ ของข้อก ำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือ 
หุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตำมข้อก ำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(ค) ท ำควำมตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเร่ืองต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

(1) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทน  
ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง 
หรือ 

(2) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นท่ีผู้ แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ เห็นว่ำเป็นกำรแก้ไขข้อผิดพลำดท่ีเห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือ 

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ำกรณีท่ีเกิดขึน้ตำมข้อ 12.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนัดท่ี
จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 12.2 หำกผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ำกำรผ่อนผันหรือยกเว้นดงักล่ำวเป็น
เร่ืองที่เหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

หำกมีกรณีตำมข้อ 14.2 (ค) (1) หรือ (2) หรือ (3) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรำย
ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ 

(ง) รับและเก็บรักษำเอกสำรและทรัพย์สินรวมทัง้หลกัประกัน (ถ้ำมี) ซึ่งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  
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(จ) เข้ำร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ทุกครัง้และเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร
ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั 

(ฉ) จดัท ำรำยงำนส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เก่ียวกับเร่ืองส ำคญัท่ีได้ด ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
โดยไม่ชกัช้ำ 

(ช) ในกรณีท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขำดคณุสมบตัิและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขคณุสมบตัิของตนให้ถูกต้องภำยใน 
60 (หกสิบ) วันนับจำกวันท่ีขำดคุณสมบัตินัน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทรำบเป็นหนังสือ
ทนัทีท่ีพ้นระยะเวลำดงักล่ำวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับุคคลท่ีจะเข้ำรับท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แทน
ตน และจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตำมข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชกัช้ำ 

14.3 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบคุคลใดๆ ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของตนโดยเชื่อถือหนังสือ
รับรองที่ออกโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือข้อมลูที่จดัท ำโดยผู้ เชี่ยวชำญให้แก่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำรเชื่อถือด้วยควำมสจุริต และด้วยควำมระมดัระวงัอนัจะพึงคำดหมำยได้
จำกบุคคลท่ีประกอบกำรเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แม้จะปรำกฏในภำยหลงัว่ำหนังสือรับรอง ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือ
ข้อมลูดงักล่ำวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นควำมจริง 

15. กำรแต่งตัง้และเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

15.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตัง้ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและมีควำม
เป็นอิสระ ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. แล้ว และให้ถือว่ำผู้ ถือหุ้นกู้ทุก

รำยยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตัง้ธนำคำร กรุงไทยจ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

15.2 กรณีท่ีจะต้องท ำกำรเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีดงัต่อไปนี ้

(ก) ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ขำดคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  และไม่ส ำมำรถแก้ไขกำรขำด
คณุสมบตัิภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขำดคณุสมบตัินัน้ 

(ข) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหุ้นกู้ ท่ียังมิได้ไถ่ถอน ได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือ  
หุ้นกู้  เนื่องจำกเห็นว่ำผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้ำท่ีไม่เหมำะสมหรือบกพร่องต่อหน้ำท่ี 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้ำท่ีฝ่ำฝืนข้อก ำหนดของสญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือข้อก ำหนดสิทธิ และ
กำรฝ่ำฝืนนัน้ยงัคงไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้
มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท ำกำรแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลิกกำรท ำหน้ำท่ีโดยถกูต้องตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

(จ) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์อื่นๆ ท่ีท ำให้สัญญำแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ระงับไป ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไว้ใน
สญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
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15.3 เมื่อเกิดกรณีท่ีจะต้องท ำกำรเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้

(ก) เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ลงมติอนุมัติกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และแต่งตัง้บุคคลอื่นท่ีเสนอโดย  
ผู้ออกหุ้นกู้ เข้ำท ำหน้ำท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และแต่งตัง้บุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผู้ออกหุ้ นกู้ เข้ำท ำหน้ำท่ี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรำย ซึ่งหำกไม่มีผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 
10 (สิบ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดยื่นหนงัสือคดัค้ำนภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวันท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้ ออกหนังสือดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้หมดอนุมัติกำรเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เสนอไว้ในหนงัสือแจ้งนัน้แล้ว  

ทัง้นีใ้นระหว่ำงที่ยงัไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รำยใหม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำม ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้รำยเดิมจะต้องรับปฏิบตัิหน้ำท่ีเช่นเดิมไปชั่วครำวก่อนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

15.4 กำรเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน กลต. ตำมประกำศและกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องและใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่
เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบถึงกำรแต่งตัง้นัน้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีได้แต่งตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่ พร้อมทัง้ส่งส ำเนำสญัญำแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่ให้แก่ส ำนักงำน กลต. ภำยใน 15 
(สิบห้ำ) วัน นับแต่วันท่ีได้มีกำรแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใหม่นัน้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมจะต้องท ำกำรส่งมอบ
ทรัพย์สิน เอกสำร หรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ควำม
ร่วมมือกับผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่อย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม่
เป็นไปโดยเรียบร้อย 

16. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

16.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สำระส ำคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิท ธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำม
บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง 
ให้มีผลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หำกได้รับควำมยินยอมจำกผู้ออกหุ้นกู้  และได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้  และส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว 

16.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยหรือประกำศของหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง และนอกจำกกรณีตำมข้อ 4.4 วรรค 2 และข้อ 16.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ออกหุ้นกู้และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  

16.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัส่งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  และส ำนักงำนกลต. และสมำคมตลำด
ตรำสำรหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันับแต่วนัท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับกำรร้องขอ 

17. กำรขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 
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 หำกใบหุ้นกู้ฉบบัเก่ำสญูหำย ฉีกขำดหรือช ำรุดด้วยประกำรใดๆ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องกำรให้แยก ใบหุ้นกู้  หรือ
รวมใบหุ้นกู้  หรือให้ออกใบหุ้นกู้ ในชื่อของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีปรำกฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นค ำขอให้นำย
ทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ โดยจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้
ก ำหนด ในกำรนี ้นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ภำยใน7 (เจ็ด)วนัท ำกำร นับแต่วันท่ี
นำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค ำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสำรอื่นๆ ตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้ ก ำหนด และนำย
ทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ำมีกำรยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบบัเก่ำด้วย 

18. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ ไปจนถึงวนัท่ีมีกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดย
ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกับ
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำว
บงัคบักบัหุ้นกู้แทนข้อควำมของก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

    
(นำยกอตมั ครูำนำ) 
กรรมกำรบริหำร 

30 กรกฎำคม 2563  
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เอกสำรหมำยเลข 1 

หลักเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. กำรเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแต่กรณี จะต้องด ำเนินกำรให้นำยทะเบียน  
หุ้นกู้จดัส่งหนงัสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ในกรณีท่ีมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชมุ) และผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรำย โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อำกำศ (Air mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่ำงประเทศ) 
ตำมรำยช่ือและท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่
มิได้เป็นผู้ ขอให้เรียกประชุม) และผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัด
ประชุม) ก่อนวนันัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องระบุ วนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชุม วำระกำร
ประชุมและผู้ ท่ีขอให้เรียกประชุม ทัง้นี ้นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุ
รำยตำมรำยชื่อและท่ีอยู่ซึ่งปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อสิน้เวลำท ำกำรในวนัท ำกำรก่อนวนันัดประชุมไม่เกิน 
14 (สิบสี่) วนั 

2. ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

 ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละครัง้จะประกอบด้วยบคุคลต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้

(1)  ผู้ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

(2) ผู้ ถือหุ้นกู้อำจแต่งตัง้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รำยอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท ำหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุ้ นกู้ ก ำหนด ซึ่งขอรับได้  
ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้ นกู้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู้ก่อนเวลำนดัประชมุ 

(3) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำซึ่ง
ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ออกหุ้นกู้  และ /หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อท ำกำรชีแ้จงและแสดง
ควำมเห็นต่อท่ีประชมุ 

(4) บคุคลใดๆ ท่ีประธำนในท่ีประชมุอนญุำตให้เข้ำร่วมประชมุในฐำนะผู้สงัเกตกำรณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสำร
หมำยเลข 1 นี ้จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่ 2 (สอง) รำยขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบ
ห้ำ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นกำร
ประชุมครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำจำกกำรประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เน่ืองจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.1 ของ
เอกสำรหมำยเลข 1 นี ้องค์ประชมุส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำนี ้จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่ 2 (สอง) 
รำยขึน้ไปไม่ว่ำจะถือหุ้นกู้รวมกนัเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ตำมเข้ำร่วมประชมุ 

3.2 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสำรหมำยเลข 1 นี ้จะต้อง
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มีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน
ทัง้หมดเข้ำร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นกำรประชมุครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำจำก
กำรประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เน่ืองจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.2 ของเอกสำรหมำยเลข 1 นี ้องค์
ประชมุส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำนีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวน
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้ำร่วมประชมุ  

3.3 กำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสำรหมำยเลข 1 นี ้จะต้อง
มีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่สองรำยขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่
ถอนทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นกำรประชุมครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำ
จำกกำรประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชุมได้เน่ืองจำกขำดองค์ประชุมตำมข้อ 3.3 ของเอกสำรหมำยเลข 1 นี ้องค์
ประชมุส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมำนีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่สองรำยขึน้ไป ซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวน
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 33 (สำมสิบสำม) ของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้ำร่วมประชมุ 

4. ประธำนในท่ีประชุม 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผู้ ท่ีจะ
ท ำหน้ำท่ีประธำนไม่มำประชุมเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ รำยหน่ึง
เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

5. กำรเลื่อนประชุม 

5.1 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ำครัง้ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ยงัมีผู้ ถือหุ้นกู้ เข้ำร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ประธำนในท่ีประชมุจะต้องสัง่เลิกประชมุ โดย  

(1) ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธำนในท่ีประชุมเลื่อนกำรประชุมผู้ ถือ  
หุ้นกู้ ไปประชมุในวนั เวลำ และสถำนท่ีซึง่ประธำนก ำหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะต้องอยู่ภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจำกวนันดัประชมุเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกนีเ้ร่ืองท่ีพิจำรณำและลงมติในท่ีประชุมครัง้ใหม่
จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อำจพิจำรณำได้โดยชอบในกำรประชมุครัง้ก่อนเท่ำนัน้ 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน (1) 

(3) ในกรณีท่ีกำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนีเ้ป็นกำรประชุมท่ีได้เรียกประชุมเน่ืองจำกกำรประชุมในครัง้ก่อน
ขำดองค์ประชมุ จะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน (1) 

5.2 นำยทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัส่งหนงัสือเรียกประชมุส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ที่จะจัดขึน้เนื่องจำกกำรประชุมครัง้ก่อน
ขำดองค์ประชมุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ตำมรำยชื่อและท่ีอยู่ซึง่ได้เคยจดัส่งหนงัสือเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ในครัง้ท่ีขำดองค์ประชุมนัน้ทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) วนั ก่อนวนันัดประชุมครัง้ใหม่ 
(ไม่นับวนัท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องระบุวัน เวลำ สถำนท่ี
ส ำหรับกำรประชมุ วำระกำรประชมุ และองค์ประชมุที่ต้องกำรส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ 
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6. มติของที่ประชุม 

6.1 กำรลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตดัสินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมท่ีประธำนในท่ีประชุม
ก ำหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นกู้ ท่ีตนถืออยู่ โดยให้ถือว่ำหุ้นกู้  1 (หน่ึง) หน่วยมี 1 (หน่ึง) 
เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงชีข้ำด (ทัง้กรณีกำรลงมติโดยกำรชูมือและ
ลงคะแนนลบั) เพิ่มจำกคะแนนเสียงท่ีประธำนในท่ีประชมุอำจมีในฐำนะท่ีตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

6.2 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสำรหมำยเลข 1 นี ้จะต้องเป็น
มติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิซึ่งไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสำร
หมำยเลข 1 นี ้

(ข) กำรเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และกำรแต่งตัง้บคุคลใดเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รำยใหม่ 

6.4 มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) 
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ ด้วยกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ 

(2) กำรแก้ไขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือวนัครบก ำหนดช ำระเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ตำมหุ้นกู้  

(3) กำรลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำนวนเงินต้น ดอกเบีย้ และ/หรือเงินจ ำนวนอื่นใดท่ีค้ำงช ำระหรือท่ี
จะต้องจ่ำยตำมหุ้นกู้  

(4) กำรเปลี่ยนแปลงสกลุเงินตรำของเงินไม่ว่ำจ ำนวนใดๆ ท่ีจะต้องช ำระตำมหุ้นกู้  

(5) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของ
ท่ีประชมุ (ข้อ 6.) 

(6) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมข้อ (1) ถึง (5) ข้ำงต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รำยใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

7. รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ประธำนในท่ีประชุมครัง้นัน้ลงนำมรับรองภำยใน 14  
(สิบสี่) วนันับจำกวนัประชุมและเก็บรักษำต้นฉบบัไว้รวมทัง้จัดให้มีส ำเนำเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ ส ำนักงำน
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
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8. กำรท ำควำมตกลงเป็นหนังสือแทนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ในกรณีท่ีจะต้องมีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อลงมติไม่ว่ำในเร่ืองใดตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ และ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้อย่ำงมีนยัส ำคญั ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้อำจขอให้ผู้
ถือหุ้นกู้ลงมติในเร่ืองดงักล่ำว โดยท ำควำมตกลงกันเป็นหนงัสือแทนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  แต่มติดงักล่ำวจะต้องมีผู้ ถือ
หุ้นกู้ ซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในสี่) ของหุ้นกู้ ท่ียังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดลงลำยมือชื่อให้
ควำมเห็นชอบไว้เป็นหลักฐำนในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลำยฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บ
รักษำไว้ 

ทัง้นี ้มติดังกล่ำวจะมีผลใช้บงัคับและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรำยนับแต่วันท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติท่ีเป็นหนังสือซึ่งลง
ลำยมือชื่อโดยผู้ ถือหุ้นกู้  ซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ ำนวนรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในสี่) ของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด 
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เอกสำรหมำยเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้ 
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ใบหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และ
ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก ำหนดไถ่ถอน 

Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture 
holders’ Representative in the Name of the Registered Debenture 

Certificate 

 

 

เลขทีใ่บหุน้กู ้ [] 

Debenture Certificate No. [] 

เลขทะเบยีนบรษัิท  0107537000629 

Company Registration No. 0107537000629 

จดทะเบยีนเมือ่วันที ่  18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2537 

Registered on  18 February 1994 

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

Precious Shipping Public Company Limited 

หุน้กูข้องบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2559 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565  ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก าหนดไถถ่อน 

Debentures of Precious Shipping Public Company Limited No. 1/2016 Due 2022 with the Issuer’s Right to Early Redemption 

 

วันทีอ่อกหุน้กู ้22 มกรำคม พ.ศ. 2559 วันครบก ำหนดไถ่ถอน 22 กรกฎำคม  พ.ศ. 2565 อำย ุ 6 ปี 6 เดอืน มลูคำ่ทีต่รำไว ้ 1,000 บำท /หน่วย จ ำนวนทีอ่อก 3,590,000 หน่วย มลูคำ่รวม  3,590,000,000 บำท 

Issue Date 22 January 2016 Maturity Date 22  July 2022 Term  6 Years 6 months Face Value 1,000 Baht /Unit Issuing Amount 3,590,000 Units Total Amount 3,590,000,000 Baht  

อัตรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.25 ตอ่ปี นับแตวั่นออกหุน้กูจ้นถงึ (และนับรวม) วันที ่21 

มกรำคม 2564 และมอีัตรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 6.75 ตอ่ปี นับแตวั่นที ่22 มกรำคม 2564 

จนถงึ (แตไ่มนั่บรวม) วันที ่22 กรกฎำคม 2565 

ช ำระปีละ 4 ครัง้ 

Fixed Interest Rate 5.25% per annum  from the issue date to (including) 21 

January 2021 and Fixed Interest Rate 6.75 % per annum from 22 January 2021 to 

(not including) 22 July 2022 

Payable Quarterly 

บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (ผูอ้อกหุน้กู)้ จะด ำเนนิกำรไถถ่อนหุน้กูท้ัง้หมดในวันครบก ำหนดไถถ่อนหุน้กูใ้นวันที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวด้ำ้นหลังของใบหุน้กูน้ี้ 

Precious Shipping Public Company Limited (the Issuer) will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 22 July 2022 in accordance with the details specified on the back of this Debenture Certificate. 
  
ชือ่ผูถ้อืหุน้กู ้   
Name of Debenture holder   

  

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้  จ ำนวนหน่วยหุน้กู ้        หน่วย 

Debenture holder Registration No.  No. of Debentures        Units 

  

วันทีอ่อกใบหุน้กู ้  จ ำนวนเงนิ        บำท  

Debenture Certificate Issue Date  Total Principal Amount        Baht  

ใบหุน้กูอ้ยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้ฉบับลงวันที ่22 มกรำคม  พ.ศ. 2559 (ตำมทีอ่ำจมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตำมทีย่ืน่ไวก้ับส ำนักงำน ก.ล.ต. (ตอ่ไปน้ีเรยีกวำ่ ขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated  22 January 2016 (as amended) submitted to the SEC Office (the Terms and Conditions) 

หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ้ ึง่มสีถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทยีมกันทกุหน่วย และผูถ้อืหุน้กูจ้ะมสีทิธไิดร้ับช ำระหน้ีไมด่อ้ยกว่ำสทิธไิดร้ับช ำระหน้ีสำมัญของเจำ้หนี้ไมม่ปีระกันทัง้ในปัจจุบันและในอนำคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แตบ่รรดำหนี้ทีม่กีฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดร้ับ
ช ำระหน้ีกอ่น 

The obligations under the Debentures constitute unsecured obligations of the Issuer ranking pari passu among themselves and the Debenture holders are entitled to receive payment under the Debentures not less  

favourable than other unsecured obligations of the Issuer at present and in the future except for any obligations preferred by law.  

 

  

กรรมกำร/นำยทะเบยีนหุน้กู ้

Director/Registrar 
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ใบหุน้กูน้ี้อยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้ฉบับลงวันที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2559 และ/หรือ ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปภำยหนำ้ (ขอ้ก าหนดสทิธ)ิ / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated 

22 January  2016 and/or any subsequent amendment to the Terms and Conditions (Terms and Conditions). 

สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสทิธ ิ/ Summary of the Terms and Conditions. 

1. หุน้กูน้ี้เป็นหุน้กูช้นิดระบุชือ่ผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกัน มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก ำหนดไถ่ถอน / These Debentures are Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture holders’ Representative in 

the Name of the Registered Debenture Certificate. 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้: ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) / DEBENTURE HOLDERS’ REPRESENTATIVE : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้: ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) / REGISTRAR : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

2. วธิกีำรในกำรช ำระเงนิตน้และ/หรอื ดอกเบีย้ และกำรไถ่ถอนหุน้กู ้/ Procedures for Principal and/or Interest Payment and Redemption of Debentures. 

2.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหุน้กูค้ ำนวณดอกเบีย้และช ำระดอกเบีย้ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิโดยมกีำรก ำหนดช ำระทุก 3 เดอืน ในวันที ่22 มกรำคม, 22 เมษำยน, 22 กรกฎำคม และ 22 ตลุำคมของทุกปี ตลอดอำยุหุน้กู ้โดยหำกวันครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ 

และ/หรือ วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ไม่ตรงกับวันท ำกำร จะเลือ่นวันช ำระดอกเบีย้ และ/หรือ วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นวันท ำกำรถัดไป / The Issuer will assign the Registrar to calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest 

shall be payable quarterly and shall be paid on 22 January, 22 April, 22 July and 22 October of each year throughout the term of the Debentures.  If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be 

made on the following Business Day. 

2.2 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูใ้นวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้โดยกำรช ำระเงนิตน้ทัง้หมดภำยใตหุ้น้กูแ้ละดอกเบีย้งวดสุดทำ้ย เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกหุน้กูใ้ชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิ/ The Issuer shall 

redeem the Debentures on the Maturity Date by making payments of the remaining principal under the Debentures and the final interest payment except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance 

with the Terms and Conditions. 

2.3    ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีนหุน้กูเ้ป็นผูจ่้ำยเงนิตน้และ/หรือ ดอกเบีย้ตำมขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 แต่ละงวดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูเ้ป็นสกุลเงนิบำท โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรประเภทกระแสรำยวัน หรือออมทรัพยข์องผูถ้อืหุน้กู ้(ตำมทีผู่ถ้อืหุน้กูไ้ดแ้จง้ใหแ้ก่นำย

ทะเบยีนหุน้กู)้ หรอืโดยเช็คขดีคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถ้อืหุน้กู ้โดยจะจัดสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไปรษณียอ์ำกำศ ตำมทีอ่ยู่ของผูถ้อืหุน้กู ้ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 3 /  The Issuer will assign the Registrar to pay the 

principal and/or interest in Thai Baht, as specified in Clause 2.1 and Clause 2.2 for each period, to the Debenture holders, by a transfer to the current or savings account of the Debenture holders, or by a crossed cheque sent via registered mail 

or air mail to the address of the Debenture holder according to the address appearing in the Register Book on the Record Date according to the procedures specified in Clause 3. 

2.4 กำรไถ่ถอนหุน้กู ้/ Redemption of Debenture 

 ผูถ้อืหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคนืใหแ้ก่นำยทะเบยีนหุน้กู ้ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบยีนหุน้กูใ้นวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีนหุน้กูเ้ป็นผูจ่้ำยดอกเบีย้งวดสดุทำ้ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กูแ้ละช ำระคนืเงนิตน้ในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ตำม

วิธีกำรที่ระบุไว ใ้นขอ้  2.2 ขำ้งตน้ / The Debenture holder does not need to surrender the Debenture Certificates to the Registrar at the office of the Registrar on the Maturity Date.  The Issuer shall cause the Registrar to make the last interest 

payment and the principal on the Maturity Date in the same manner as set out in Clause 2.2 above. 

3. กำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้/ The Closure of the Register Book of the Debentures 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีนหุน้กูปิ้ดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้กูเ้พื่อพักกำรโอนหุน้กู เ้ป็นระยะเวลำ 14 วัน ล่วงหนำ้ก่อนวันครบก ำหนดช ำระดอกเบีย้ วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้และ/หรือ วันประชุมผูถ้อืหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพื่อก ำหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้กูใ้นกำรไดร้ับสทิธิ

ประโยชน์ต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ในกรณีทีว่ันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้กูว้ันแรกไม่ตรงกับวันท ำกำร ก็ใหเ้ลือ่นเป็นวันท ำกำรถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the Register Book of the Debentures in order to suspend the transfer of the Debentures for 14 

days prior to the interest payment date, the Maturity Date and/or Debenture holders’ meeting date for the purpose of determining the Debenture holders' rights to the said benefits.  If the first day of the closure of the Register Book of the Debentures 

is not a business day, it will be postponed to the following business day. 

4. เงือ่นไขอืน่ ๆ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
 

โปรดอำ่น 

Please 

read 

(1) ใหผู้ข้อลงทะเบียนรับโอนหุน้กูท้ ำแบบค ำขอลงทะเบียนรับโอนหุน้กูทุ้กครัง้ที่ยื่นโอนหุน้กูต้่อนำยทะเบียนหุน้กู ้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form each time, and 

deliver such form to the Registrar. 

(2) เฉพำะผูร้ับโอนหุน้กูร้ำยแรกจำกผูถ้อืหุน้กูท้ีป่รำกฏชือ่ทีด่ำ้นหนำ้ของใบหุน้กู ้ใหแ้นบภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนทีไ่ดร้ับรองส ำเนำถูกตอ้งไปพรอ้มกับใบหุน้กูฉ้บับน้ี กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบส ำเนำหนังสอืรับรองของกระทรวงพำณิชยท์ีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี พรอ้มกับ

ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อี ำนำจไปพรอ้มกับใบหุน้กูฉ้บับน้ีดว้ย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of their I.D. 

card must be submitted together with the Debenture Certificate. In the case of a juristic person, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and (a) certified copy(ies) of the I.D. 

card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมือ่ผูร้ับโอนหุน้กูจ้ะท ำกำรโอนหุน้กู ้ผูร้ับโอนหุน้กูจ้ะตอ้งลงลำยมอืชือ่แบบเดยีวกับลำยมอืชือ่ทีเ่คยลงไวเ้มือ่รับโอนหุน้กู ้ในกรณีเปลีย่นผูล้งลำยมอืชือ่ ใหแ้สดงหลักฐำนประกอบกำรโอนเชน่เดยีวกับขอ้ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures 

he/she must affix exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลำยมอืชือ่ผูโ้อน / Signature of transferor 

ลงลำยมอืชือ่ผูร้ับโอน (ผูท้ีต่อ้งกำรลงทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้กูใ้นสมุดทะเบยีน) /  

Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the Register Book of the Debentures) 

นำยทะเบยีนหุน้กูล้งลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจ 

พรอ้มประทับตรำของนำยทะเบยีนหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 

Authorized Signature of Registrar 

with the seal of the Registrar (if any) 
ชือ่-สกลุ ของผูร้ับโอน (ตัวบรรจง) / Full name of transferee in block letters 

1 ลงลำยมอืชือ่ผูโ้อน / Signature of transferor ลงลำยมอืชือ่ผูร้ับโอน / (Signature of transferee)  

ตัวบรรจง / (Block letters) 

2 ลงลำยมอืชือ่ผูโ้อน / Signature of transferor ลงลำยมอืชือ่ผูร้ับโอน / (Signature of transferee)  

ตัวบรรจง / (Block letters) 

3 ลงลำยมอืชือ่ผูโ้อน / Signature of transferor ลงลำยมอืชือ่ผูร้ับโอน / (Signature of transferee)  

ตัวบรรจง / (Block letters) 

 

 
 

 


