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อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.90 ตอป
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โดยเสนอขายหุนกูจํานวนไมเกิน 3 ชุดมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 19,000,000,000 บาท
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วันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2547
วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย  
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี  การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือชี้ชวนนี้  มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความ
ครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยได ตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

ทั้งน้ี การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายห ลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ รางห นังสือชี้ชวนไดที่ศูนย
สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน



Disclaimer

หนังสือชี้ชวนนี้จัดท ําข้ึนเพื่อเผยแพรตอกลุมผูลงทุนท่ัวไปและผูลงทุนสถาบันเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณา
ลงทุนใน “หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3  ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 
2562” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเปนหุนกูท่ีออกและเสนอขายในกรณีท่ัวไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 32/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนกูท่ีออกใหม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัด
จําหนายไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดัง
กลาวขึ้นใหมไมวาท้ังหมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว แกบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผู
ลงทุนดังกลาว หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นัก
ลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัท และ/หรือหุนกูรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเน
และแผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการขอ งบริษัทตามท ี่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลท่ีไดรับจากบริษัทซึ่งไดจัดทํา
ข้ึนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกูท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีหนังสือช้ีชวนมีขอความท่ีมีลักษณะเปน
การคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทได
พิจารณาจากการคาดคะ เนผลกา รดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่ยังไมอาจกําหนด
ไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความในลักษณะดังกลาวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต ซึ่งขอความท่ีมีลักษณะเปนการคาดการณใน อนาคตดังกล าวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเก่ียวกับ
เหตุการณในอนาคต ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลท่ีปรากฏอยูในขอควา มที่มีลักษณะเปนการคาดการณใน
อนาคตดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความที่มีลักษณะเปนการคาด
การณในอนาคตได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลท่ีปรากฏใน
หนังสือชี้ชวนนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจงลวงหนา

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนขอมูลท่ีไดรับจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนาย
จะไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมี
ความเสี่ยง ซึ่งผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณ
ของตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารนี้รวมทั้งความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
จะตองไมถือวาขอมูลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง

การจัดสงหนังสือชี้ชวนนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือ
ชี้ชวนนี้ถูกตองครบถวนสมบูรณ ไมวาในวันท่ีออกหนังสือชี้ชวนนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด
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  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

สวนที่ 1 หนาที่ 1

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยการ
แปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

ปตท. เปนบริษัทท่ีประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญ
ในธุรกิจการจัดจําหนายและการคาสากลผลิตภัณฑนํ้ามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นใน
ประเทศไทย

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1. ธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซ่ึงทําหนาท่ีจัดหากาซธรรมชาติจากทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการสํารวจ
และผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”)  และมีการลงทุนในบริษัทในกลุมท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกาซธรรมชาติอีกดวย

2. ธุรกิจนํ้ามัน การดําเนินธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนายผลิต
ภัณฑนํ้ามัน และการคาสากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันและปโตรเคมี
และมีการลงทุนในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับนํ้ามันอีกดวย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ

รายไดของ ปตท. และบริษัทยอย ท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2544-2546 สวนใหญเปนรายไดจาก
การขายผลิตภัณฑนํ้ามัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกลาว กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย สวนใหญจะมาจากหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้

ผลิตภัณฑ/บริการ ป 2544/1 (ปรับปรุงใหม) ป 2545 (ปรับปรุงใหม) ป 2546
ลานบาท รอยละ/2 ลานบาท รอยละ/2 ลานบาท รอยละ/2

รายได
1. ผลิตภัณฑกาซ 139,484.18 36.9 138,901.12 34.8 160,792.37 32.6
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 224,074.31 59.3 232,702.64 58.2 294,512.13 59.6
3.  ผลิตภัณฑปโตรเคมี 14,343.35 3.8 28,148.46 7.0 38,704.48 7.8
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา
และคาตัดจําหนาย/3

1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 45,730.80 88.8 46,324.29 84.8 54,179.25 86.7
2. กลุมธุรกิจน้ํามัน 5,739.16 11.2 6,368.75 11.6 5,579.92 8.9
3.  กลุมธุรกิจปโตรเคมี - - 1,964.84 3.6 2,744.94 4.4
ภาษีอากร /4 6,929.01 10,445.28 14,413.93
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 21,564.65 24,485.08 39,400.98
กาํไรสุทธิ (บาทตอหุน) 7.71 8.75 14.09
/1 ปตท. จัดทําข้ึน โดยใชขอมูลจากงบการเงินงวด  9 เดือน  (1 มกราคม-30 กันยายน 2544) ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประกอบกับ

งบการเงินงวด 3 เดือน (1 ตุลาคม–31 ธันวาคม 2544) ของ ปตท. ซึ่ง งบการเงินทั้งสองงวดดังกลาว ตรวจสอบโดย สตง. แลว
 /2 เปนสัดสวนระหวางผลิตภัณฑกาซ กับผลิตภัณฑน้ํามัน และผลิตภัณฑปโตรเคมี เทาน้ัน
/3 จัดทําโดย ปตท. ซึ่งรวมรายการระหวางหนวยธุรกิจ
/4 กอนการแปลงสภาพ ปตท. จายภาษีในรูปของเงินนําสงคลัง ซึ่งหักออกจากกําไรสะสม โดยไมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

สวนที่ 1 หนาที่ 2

นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับ
สากล และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลท่ีดีเปนท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมท้ัง
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและจริงจัง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546  ปตท. บริษัทยอย และกิจการรวมคามีพนักงานรวมจํานวน 4,125 คน

บรษัิทมีความประสงคจะเสนอขายหุนกูใหกับผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนท่ัวไปจํานวนรวมทั้งหมดไมเกิน 3 ชดุ โดยมี
มูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 19,000,000,000 บาท  ซ่ึงหุนกูท่ีจดัจําหนายในคร้ังน้ีไดรบัการจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับ AA+ จาก
บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2547

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน )



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สวนที่ 2 หนาที่ 1

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ ปตท.”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นท่ีเก่ียวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียม รวมท้ังรวมลงทุนในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกับปโตรเลียม

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 671

Home Page : http://www.pttplc.com

โทรศัพท : 0-2537-2000

โทรสาร : 0-2537-3498-9

วัตถุประสงค : เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกูท่ีครบกําหนดชําระ (Refinance) ในชวง
ระยะเวลา 5 ป



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู

สวนที่ 3 หนาที่ 1

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 555 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มี
ความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนกูจํานวนทั้งหมดไมเกิน 3 ชุด โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 19,000,000,000 บาท (หนึ่ง
หม่ืนเกาพันลานบาท)  ท้ังนี้ มูลคาการจัดออกของหุนกูในแตละชุดจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย และ
สภาวะตลาด   ซ่ึงมีลักษณะสําคัญของหุนกูชุดท่ี 3 ตามท่ีระบุไวขางลางนี้

1. รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและสรุปสาระสําคัญของสัญญา 
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

1.1 รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขาย

หุนกูชุดท่ี 3

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบ
กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562

ประเภทของหุนกู : หุนกูไมมีประกัน ระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู

จํานวนและมูลคาหุนกูท่ีเสนอ
ขาย

: หุนกูท่ีเสนอขายสูงสุดรวมจํานวนประมาณ 1,000,000 หนวย คิดเปนมูลคาหุน
กูสูงสุดรวมประมาณ 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท)

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

อายุหุนกู : 15 ป นับจากวันท่ีออกหุนกู

วันออกหุนกู : วันท่ี 20 พฤษภาคม 2547

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.90 ตอป

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนท้ังจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน

หมายเหตุ  คําวา “หุนกู” ตามที่ระบุไวในสวนนี้ใหหมายถึง “หุนกูชุดท่ี 3”



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู

สวนที่ 3 หนาที่ 2

การชําระดอกเบี้ย : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันท่ี 20 พฤษภาคม และ 
20 พฤศจิกายน ของทุกป โดยเริ่มชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันท่ี 20 พฤศจิกายน
2547  หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย  จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป  โดยไมมีการคํานวณดอก
เบี้ยเพิ่มสําหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป

ท้ังนี้ หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ตรงกับวันหยุดทําการของ
ธนาคารพาณิชย  จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป  โดยคํานวณ
ดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเปนรายวันจนถึง (แตไมรวม) วันท่ี
ทําการชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายดังกลาว

การคํานวณดอกเบี้ยในแตละงวดดอกเบี้ยหุนกูจะคํานวนจากมูลคาท่ีตราไวของ
หุนกู โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้

เงินตนคงคางของหุนกูคูณกับจํานวนวันท่ีผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยหุนกูท่ี
เก่ียวของ คูณกับอัตราดอกเบี้ยดังกลาว หารดวย 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตาม
มูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมท้ังดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายท่ีจะตองชําระในขณะ
นั้นท้ังหมดใหแกผูถือหุนกู

การซ้ือคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ  เม่ือ
บริษัทไดซ้ือคืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัท
ดําเนินการแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูท่ีซ้ือมาดังกลาวทันที

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัท  ซ่ึงมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย  และจะมีสถานะไม
ดอยกวาหนี้ท่ีไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่น ๆ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต
ของบริษัท  เวนแตบรรดาหนี้ท่ีมีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน

ผูแทนผูถือหุนกู : บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ตลาดรอง : บริษัทจะดําเนินการใหมีตลาดรองของหุนกูโดยการนาํหุนกูไปขอจดทะเบียน 
ซ้ือขายในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองของหุนกูอื่นใด

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูโดย สถาบันจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซ่ึงบริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท ฟทช เรทต้ิงส 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกู โดยผลการจัด
อันดับท่ีบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดเมื่อวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2547   หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑ AA+ ซ่ึง
อันดับความนาเชื่อถือนี้มิไดจัดข้ึนเพื่อเปนขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อขาย หรือ
ถือหุนกูท่ีเสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟทช 
เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไปความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏ
ตามรายละเอียดขางทายนี้
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สัญลักษณท่ีกําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสําหรับประเทศไทย

บริษัท ฟทช เรทต้ิงส  (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตาม
ระดับความสามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึง
เปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้

AAA (tha)

‘AAA’  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับ
ความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “นอยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ตางจากผูออกตราสาร หรือ ตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
ข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนด
ของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ ื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มี 
ความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจ ะมีผลกร ะทบตอความสามารถในการชําระ
หนี้ไดตรงกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกวา

BB (tha)

‘BB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนด
เวลาจะมีความไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

‘B’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันต่ําอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังคงจํากัดอยูในระดับ
หนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha)

อันดับความเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความเชื่อถือข้ันต่ําม ากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามในขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
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DDD (tha), DD (tha), D (tha)

อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปจจุบัน

หมายเหตุ 

เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกตางออก
จากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล

“+“ หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC (tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวสําหรับประเทศ
หนึ่งๆ และจะมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้นสําหรับประเทศหนึ่งๆ นอกเหนือ
จาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวา 
มีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซ่ึงบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะ
บงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ  “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับ
การปรับข้ึนปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้น ๆ

ท่ีมา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด

1.2 สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ

หนาท่ีของบริษัท : ตราบเทาท่ีบริษัทมีภาระตามหุนกู

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือ
บริษัททราบวา

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดข้ึน

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ ของหุนกูตามขอกําหนด
สิทธิ

2. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลง
นามโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีบริษัทไดรับ
ทราบในขณะนั้น บริษัทรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท่ีอาจ
กลายเปนเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไมมีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่
บริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีท่ีไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกู
ทราบแลว (ถามี))

3. หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการ 
จัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะ
สามารถกระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือ
หุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังชื่อและที่อยูของนาย
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ทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียน
หุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง

4. หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัด
หาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถกระทําได ซ่ึงการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขใน
ขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือ
หุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามท่ี
กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เก่ียวของ

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ท่ีบริษัทไดใหไว หรือทํา
ข้ึนกอนวันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระ
ผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวน
แตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิด
ข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสินของ
บริษัท ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้น ๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตาม
กฎหมายของบุคคลอื่นท่ีมีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสิน 
ดังกลาว  ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้นั้นแลว เชน ในกรณี
บริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลว
บริษัทไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวง
ของท่ีรับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหนี้นั้น

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติท่ัวไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติท่ัวไปของบริษัท

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
สัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิ
พิเศษท่ีคลายคลึงกันท่ีบริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย 
และ/หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/
หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือ 
รวมลงทุน และ/หรือท่ีเขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล   
และ/หรือหนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท หรือตาม
สัญญารวมการงานใด ๆ ท่ีทําข้ึนกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของ
รัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล 
และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือ
เปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน
ของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอม
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ลวงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแก
ผูถือหุนกู

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพัน
และเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกู
หรือจนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีท่ี
บริษัทผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เก่ียวกับหุนกู

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใด ๆ ไมวา 
ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต
(ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความ
สามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอนทรัพย
สินหรือกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงิน และรายการประจําปท่ีเสนอตอผูถือหุน
ของบริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีบริษัท
ไดจัดสงเอกสารดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจาก
นี้ บริษัทจะจัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะ
รองขอตามสมควรและจําเปน ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะ
กําหนดอยางสมเหตุสมผล

เหตุผิดนัดและผลของการผิด : 1.   กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
สิทธิ

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึง
กําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดัง
กลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการ
ผิดนัดไมชาํระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 (หา) วัน 
นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนั้น

(ข) บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการ 
ผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะ
เวลา 45 (สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจงการไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ และขอใหบริษัทแกไขการไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของบริษัทแลวโดย
ผู แ ท นผู ถื อ หุ น กู  ห รื อ ผู ถื อ หุ น กู ท่ี ถื อ หุ น กู ร วม กั น ไ ม  
นอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดทําการไถถอนท้ัง
หมด

(ค) หนี้ของบริษัทซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือ
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ท่ีเกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย 
ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทาง
การเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะเปนมูลหน้ีในปจจุบันหรืออนาคต 
เปนมูลหนี้ ที่ มีเง ื่ อนไข หรือโดยประการ อ่ืน) ท่ีบริษัทเปน
คูสัญญา หรือเปนลูกหน้ี หรือเปนผูทีมี่หนาท่ีตองชําระหน้ีในฐานะผู
ค้ําประกัน ผูรบัรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนด
ชําระตามสัญญาหรือ ตราสารที่เก่ียวของเปนจํานวนเงินตามมูล
หนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบ
ลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่อง
การบอกกลาว ท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะ
เวลาที่ไดรับการผอนผันแลว

(ง) หากบริษัทตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชี้ขาดของอนุญา-
โตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไมชําระ
หนี้ดังกลาวไดท้ังหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดหรือคําชี้ขาดอันเปนท่ีสุดของ อนุญาโตตุลาการนั้นๆ 
และการไมชาํระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความ
สามารถของบริษัทในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอให
บริษัทลมละลายภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไดมีคําส่ังหรือ 
มติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมี 
การยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคําพ ิพากษาหรือคําส่ังโดย
ชอบดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือ
มติใด ๆ มิไดถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน
45 (สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีมีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมี 
คําส่ังนั้น ๆ

2 เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 หาก

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ

(ข) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูท่ีถือ
หุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสบิ) ของหุนกู
ท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมด หรือ

(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือ

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ)

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตน
พรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึงขณะน้ัน ซ่ึงถือเปนอันถึง
กําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้น
ดวย ท้ังนี้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตองยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของ
ผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและ มีผลกระทบอยางรายแรงตอผล
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ประโยชนของผูถือหุนกู

3. เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหนี้ท่ีคางชําระอยู
ตามหุนกูท้ังหมดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซ่ึงรวมถึง
การฟองรองบังคับคดีเอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูท่ีคาง
ชําระแกตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเม่ือหลังจาก 14
(สิบสี่) วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัท
ตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหนี้ท่ีคางชําระแกตน และขณะท่ีผู
ถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรอง
บริษัทใหชําระหนี้ท่ีคางชําระ

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของผูแทนผูถือหุนกู

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดข้ึน
แกผูถือหุนกูจากการท่ีผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาด
หมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดัง 
ตอไปนี้

(ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่น ๆ ของ 
ขอกําหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจ 
ของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจได
โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองได
รับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธ ิประโยชนของ
ผูถือหุนกูดอยลง

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปน
การแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ 11.1 
ของขอกําหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดท่ี
จะตองดําเนินการตามขอ 11.2 ของขอกําหนดสิทธิหากผู
แทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปน
เรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกู
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เปนหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) 
ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 
และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ี
ประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดาํเนินการอยางไรในกรณีท่ีบริษัทไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ท่ีมีหรืออาจมีผล
กระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยางรายแรง

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเก่ียวกับเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนินการ
ไปตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการ
แก ไขคุณสมบั ติของตนใหถูกตองภายใน  60 (หก สิบ) 
วันนับจากวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงให
บริษัททราบเปนหนังสือทันทีท่ีพนระยะเวลาดังกลาวเพื่อใหบริษัท
เสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน 
และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอ
กําหนดสิทธิโดยไมชักชา

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ี ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รกัษา ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอ
บุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน
โดยเชื่อถือหนังสือรับรองท่ีออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือ
ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลท่ีจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญใหแกผูแทนผูถือ
หุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวย
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจาก บุคคลที่ประกอบการเปน 
ผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น 
คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังนี้

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู
ในประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะ เปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไม
ทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู
ในประเด็นท่ีผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดย
ชัดแจง

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย
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1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

ชื่อสัญญา : สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู

คูสัญญา : บริษัท และ บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”)

วันท่ีมีผลใชบังคับ : วันท่ีจัดออกหุนกูเปนตนไป

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคท่ีจะแตงต้ังใหผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกู และ 
ผูแทนผูถือหุนกูมีความประสงคท่ีจะรับแตงต้ังในการเปนผูแทนผูถือหุนกู

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงท่ีจะผูกพันตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมี
อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตง
ต้ังผูแทนผูถือหุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังและ
ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูเย่ียงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวานั้น

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู 
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญา : 1. เม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหนี้ดอกเบี้ย เงินตนและหนี้อื่น
ใดครบถวน หรือ เม่ือมีการซ้ือคืนหุนกูท้ังหมด

2. เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู 
และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีขาดคุณ
สมบัตินั้น

(ข) ท่ีประชุมผูถอืหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทน
ผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี

(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนนั้นยังคงมีอยู
เปนระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีคูสัญญาฝายท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
มีหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นทําการแกไขการไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาว

3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน
สมควร

4. เปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
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2. ขอจํากัดการโอนหุนกูท่ีเสนอขาย

-ไมมี-

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขายหุนกูจํานวนทั้งหมดไมเกิน 3 ชุด โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น
ไมเกิน 19,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันลานบาท) ซ่ึงเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย โดยหุนกูชุด
ท่ี 1 และหุนกูชุดท่ี 2 เปนการเสนอขายใหแกผูลงทุนท่ัวไปและผูลงทุนสถาบัน สวนหุนกูชุดท่ี 3 เปนการเสนอขายใหแกผูลง
ทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนกูท่ีออกใหม ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2544

เพื่อประโยชนตามขอนี้ “ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง

(1) ธนาคารพาณิชย

(2) บริษัทเงินทุน

(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5) บริษัทประกันภัย

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จัดต้ังข้ึน

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(12) กองทุนรวม

(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

           และ “ผูลงทุนท่ัวไป” หมายถึง ผูจองซื้อซ่ึงมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน
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ผูจัดการการจัดจําหนาย
1. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ เลขท่ี 9  ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
โทรศัพท   0-2544-3866-76

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขท่ี 333  ถนนสีลม

     เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท   0-2230-2328 และ 0-2230-2295

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขท่ี 1 ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท  0-2470-3274-6

3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู

เง่ือนไขในการจัดจําหนายหุนกู  บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 เปน 
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนกู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของสวนท่ี 3 นี้ ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหุนกู

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู   บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกู
มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 19,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันลานบาท) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายเปนจํานวนเงิน
รวมสูงสุดไมเกิน 19,000,000 บาท (สิบเกาลานบาท) โดยเมื่อหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูแลว บริษัทจะ
ไดรับเงินคาหุนกูท่ีเสนอขายเปนจํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 18,981,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันเการอยแปดสิบเอ็ด
ลานบาท)

หมายเหตุ คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะคิดตามสัดสวนของหุนกูท่ีออกจริง ดังนั้น จํานวนที่แสดงไวจะเปน
จํานวนประมาณการสูงสุด

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู

ประมาณการคาใชจายในการดําเนินการเสนอขายหุนกู

- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการ
เสนอขายหุนกู

3,800,000 บาท

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 17,000,000 บาท

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูท้ังหมด 20,800,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาธรรมเนียมการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุ
หุนกู คาจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกู เปนตน

3.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกู

ผูลงทุนสถาบันท่ีประสงคจะจองซื้อหุนกูสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกูไดท่ีสํานักงานของผูจัด
การการจัดจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2  ต้ังแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547  ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2547 ระหวางวัน
และเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย
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3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู
(ก) ผูประสงคจะจองซื้อหุนกูจะตองจองซื้อหุนกูข้ันต่ํา 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และ

ทวีคูณครั้งละ 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

(ข) ผูประสงคจะจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมลง
นาม และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนา
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง

กรณีผูลงทุนสถาบันท่ีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ จะตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปน
นิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองฉบับลาสุด
(ท่ีออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามซ่ึงลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

โดยผูประสงคจะจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.2 โดยมี
ระยะเวลาการจองซื้อต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2547 ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2547 ระหวางวันและเวลาทํา
การของผูจัดการการจัดจําหนาย

(ค) ผูประสงคจะจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซ้ือ โดยชําระเปนเช็ค 
แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท จะตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 20 พฤษภาคม 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกันและขีดครอม สั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3”

(ง) ผูประสงคจะจองซื้อตองนําสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซ้ือ ไปยังสํานักงานของผูจัดการการ
จําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 3.2 ต้ังแตวันท่ี ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2547 ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2547
ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย

(จ) ผูจองซื้อท่ีย่ืนความจํานงในการจองซื้อหุนกูและไดดําเนินการดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดําเนินการไมครบถวนดังท่ีได
กลาวไวขางตน

(ฉ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกูกอนกําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูจะซ้ือหุนกูเขามา
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว

3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อหุนกูท่ีเปนผูลงทุนสถาบัน โดยการจัดสรรหุนกูใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ ตามแตวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร

ท้ังนี้ ในการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมจัดสรรหุนกูท่ีเสนอขายให
แก ตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายท่ีรวมในการจัดจําหนายครั้งนี้ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายท่ีรวมในการจัดจําหนายครั้งนี้ ตลอดจน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
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ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู รวมถึงผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูท่ีเหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นท้ังหมด ท้ังนี้ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ี กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 
37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม ลงวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ีมี
การแกไขเพิ่มเติม)

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณี
ท่ีมิไดรับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสด หรือในกรณีท่ีผูจองซ้ือ
ชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซ้ือนั้น ๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซ้ือหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูท่ี
เสนอขายเพื่อสํารองไวกรณีท่ีไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนกู  หรือในกรณีท่ี 
ผูจองซื้อท่ีอยูในลําดับท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 
3.6 ซ่ึงผูจัดการการจัดจําหนายจะตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายนั้น ๆ   และจะจัดสรรหุนกูในสวนท่ี
ตัดออกใหแกผูจองซื้อรายถัดไป  จนกวาจะครบตามจํานวนหุนกูท่ีเสนอขาย

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู

ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ  บริษัทจะดําเนินการใหผู
จัดการการจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนท่ีไมไดรับจัดส รรหรือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อ
หุนกูภายใน 14 วันนับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนกูท่ีระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนกู ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันปดการ
เสนอขายหุนกู ผูจองซื้อดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนกูท่ี
ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันท่ีไดมีการชําระคืน
ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยถูกตองแลว และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น

3.10 วิธีการสงมอบหุนกู

บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูท่ีไดรับการจัดสรร
ภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูของผู
จองซื้อหุนกูท่ีปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรอืดําเนินการนําหุนกูท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สําหรับผูจองซ้ือท่ีได
แจงความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู

3.11 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอื่น
ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและ ไมใชคําแนะนําเก่ียว

กับภาษีแตอยางใด ผูท่ีประสงคจะลงทุนควรหารือกับท่ีปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีท่ีอาจจะเกิดจากการลงทุนใน
หุนกู รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนนี้ทําข้ึนบนพื้น
ฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปท่ีใชบังคับอยู ณ วันท่ีมีการจัดทําเอกสารนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
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อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เก่ียวของ
กับหุนกูแตอยางใด

ภาระภาษีของผูท่ีประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีท่ีเก่ียวของข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปน 
นิติบุคคลที่ไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูอยูในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษี
ซอนกับประเทศไทยหรือไม

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เก่ียวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยาง
ใด

1. ภาษีเงินได

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย

ในกรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหางหุน
สวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคม
ท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ หรือสถาน 
สาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยท่ีผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย 
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปนรายได
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ท่ีจายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได

ดอกเบี้ยท่ีผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ 
ท่ีจายในอัตรารอยละ 10

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูท่ีผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจาก
การโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย

กรณีท่ีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูซ่ึงจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางปร ะเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยู
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ย  ท่ีผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีทําข้ึนระหวางปร ะเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นท่ีอยู
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ  
ท่ีจายในอัตรารอยละ 15
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2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผูลงทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบํารุงทองถิ่น
ในอัตรารอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการโอนขายหุนกู 
หากดอกเบ ีย้หรือผลประโยชน ท่ีไดรับจากการโอนหุนกูถือเปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย
ของผูลงทุน

3. อากรแสตมป

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป
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รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555
หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559

และ
หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562

“หุนกูไมมีประกนั ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555”  
“หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559” และ
“หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562”
(รวมเรียกวา “หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ผูออกหุนกู”) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของผู
ออกหุนกูประจําป 2546 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2546 และมีบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ
หุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอ
กําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตาง ๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดี
แลว รวมท้ังไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู
ดวย ท้ังนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู และสําเนา
สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูไว ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู เพื่อใหผูถือหุนกูขอ
ตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตาง ๆ ดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกูและนาย
ทะเบียนหุนกู

1. คําจํากัดความ

คําและขอความตาง ๆ ท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผู
ถือหุนกูสําหรับหุนกู

“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับ
แตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหุนกูแทน

“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแตละจาํนวนตามขอ 3.3

“ผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับ
แตงต้ังโดยชอบใหทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูแทน

“ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู ชุดท่ี 1” หมายถึง วันท่ี 20 พฤษภาคม 2555

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู ชุดท่ี 2” หมายถึง วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู ชุดท่ี 3” หมายถึง วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง

(ก) สําหรับหุนกูชุดท่ี 1: วันท่ี 20 พฤษภาคม และวันท่ี 20
พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุของหุนกูชุดท่ี 1

(ข) สําหรับหุนกูชุดท่ี 2: วันท่ี 20 พฤษภาคม และวันท่ี 20
พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุของหุนกูชุดท่ี 2

(ค) สําหรับหุนกูชุดท่ี 3: วันท่ี 20 พฤษภาคม  และวันท่ี 20
พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุของหุนกูชุดท่ี 3
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หนาที่ 2

“วันทําการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปเปดทําการใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมิใชวันเสารหรือวันอาทิตย

“วันออกหุนกู” หมายถึง
(ก) สําหรับหุนกูชุดท่ี 1: วันท่ี 20 พฤษภาคม 2547
(ข) สําหรับหุนกูชุดท่ี 2: วันท่ี 20 พฤษภาคม 2547
(ค) สําหรับหุนกูชุดท่ี 3: วันท่ี 20 พฤษภาคม 2547

“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษทั ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
หรือบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินกิจการรับฝากทรัพยไดตามกฎหมายซึ่ง
เขารับทําหนาท่ีแทน

“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูและผูถือหุนกู เชน ชื่อและที่อยูของผู
ถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหมไว
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรพัยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานกังานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีเก่ียวของ

สิทธิในหุนกู หมายถึง สิทธิท้ังปวงในหุนกูอันรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ)
สิทธิในการไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ย และสิทธิในการเขา
รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู

“สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู ลงวันท่ี 11
พฤษภาคม 2547 ระหวางผูออกหุนกู กับ นายทะเบยีนหุนกู
หรือสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน 
(ถามี)

“สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูลงวันท่ี 11 พฤษภาคม
2547 ระหวางผูออกหุนกู กับ ผูแทนผูถอืหุนกู หรอืสัญญาแตง
ต้ังผูแทนผูถอืหุนกูรายใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน (ถามี)

“หุนกู” หมายถึง หุนกูชุดท่ี 1 หุนกูชุดท่ี 2 และ หุนกูชุดท่ี 3 ตามราย
ละเอียดของหุนกูแตละชุดท่ีระบุไวในขอ 2 ของขอกําหนดสิทธิ
นี้ ท้ังนี้ เพื่อปองกันขอสงสยัในการตีความ หากขอกําหนดสิทธิ
มิไดอางองิถงึหุนกูชดุใดชุดหน่ึงเปนการเฉพาะ คําวา “หุนกู” ให
หมายถึงหุนกูทุกชุดท่ีออกในครั้งนี้ท่ียังไมไดถูกไถถอน

“หุนกูชุดท่ี 1” หมายถึง หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ีออกโดยผูออกหุนกู จํานวน 
15,000,000  (สิบหาลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 
1 ,000 (ห น่ึ ง พั น) บ า ท คิด เปน มูลค ารวมทั้ งสิ้ น  
15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นหาพันลาน) บาท ครบ
กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 โดยใชชื่อหุนกูวา “หุนกูไมมี
ประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547
ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555”
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“หุนกูชุดท่ี 2” หมายถึง หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ีออกโดยผูออกหุนกู จํานวน 
3,000,000 (สามลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 
1,000 (หน่ึง พัน)  บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น  
3,000,000,000 (สามพันลาน) บาท ครบกําหนดไถถอน
ป พ.ศ. 2559 โดยใชชื่อหุนกูวา “หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 ครบกําหนด
ไถถอนป พ.ศ. 2559”

หุนกูชุดท่ี 3” หมายถึง หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ท่ีออกโดยผูออกหุนกู จํานวน 
1,000,000 (หนึ่งลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 
1,000 (หน่ึง พัน)  บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น  
1,000,000,000 (หนึ่งพันลาน) บาท ครบกําหนดไถถอนป 
พ.ศ. 2562 โดยใชชื่อหุนกูวา “หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 3 ครบกําหนด
ไถถอนป พ.ศ. 2562”

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในขอ 2.1 บวกดวย
รอยละ 2 (สอง) ตอป ท้ังนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวมี
อัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให
เรียกเก็บในขณะใด ๆ ใหดอกเบี้ยผิดนัดเทากับอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บได

2. ชนิดของหุนกู มูลคาท่ีตราไว อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู
2.1 หุนกูเปนหุนกูชนิดระบุชือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธิและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถอืหุนกู โดยหุนกูแตละชุดมี

อตัราดอกเบ้ียและอายุของหุนกูดังตอไปนี้

(ก) หุนกูชุดท่ี 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สาํหรับปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 รอยละ 4.25 (สี่จุดสองหา) ตอป และมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สาํหรับปท่ี 5 ถึงปท่ี 8 รอยละ 5.75 (หาจุดเจ็ดหา) ตอป อายุ 8 (แปด) ป นับจากวัน
ออกหุนกู

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปท่ี 1 ถึงปท่ี 6 รอยละ 5.00 (หา) ตอป และมีอัตราดอก
เบี้ยคงที่สําหรับปท่ี 7 ถึงปท่ี 12 รอยละ 5.95 (หาจุดเกาหา) ตอป  อายุ 12 (สิบสอง) ป นับจาก
วันออกหุนกู

(ค) หุนกูชุดท่ี 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.90 (หาจุดเกา) ตอป อายุ 15 (สิบหา) ป นับจากวัน
ออกหุนกู

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนทั้งหมดไมเกิน 19,000,000 (สิบเกาลาน) หนวย มีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 
1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเปนมูลคารวมหุนกูไมเกิน 19,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนเกาพันลาน) บาท โดย
แบงออกเปน

(ก) หุนกูชดุท่ี 1 มีจํานวน 15,000,000 (สิบหาลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หน่ึงพัน) 
บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 15,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนหาพันลาน) บาท

(ข) หุนกูชุดท่ี 2 มีจํานวน 3,000,000 (สามลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) 
บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,000,000,000 (สามพันลาน) บาท
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(ค) หุนกูชุดท่ี 3 มีจํานวน 1,000,000 (หนึ่งลาน) หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) 
บาทคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 1,000,000,000 (หนึ่งพันลาน) บาท

3. ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูตามแบบที่กําหนดไวใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกูทุกราย โดยในสวนของหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยและจะตองลงชื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น นาย
ทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกศูนย
รับฝากหลักทรัพย (หากไดรับการรองขอ)

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตามสัญญานายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไว
จนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน

3.3 ผูทรงสิทธิในหุนกู

(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ัวไป สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลที่ปรากฏชื่อเปนเจาของหุนกูจํานวนดัง
กลาวอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุนกู
เวนแตจะไดมีการโอนหุนกูซ่ึงสามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลวในวันปด
สมุดทะเบียนขางตน ซ่ึงสิทธิในหุนกูจะตกไดแกผูรับโอนหุนกู

(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลที่
นายทะเบียนหุนกูไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวน
ดังกลาวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยอยู ณ เวลา 
12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู เวนแตจะมีการคัดคานโดยชอบดวยกฎหมาย

3.4 เม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาท่ีตาม
สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหุนกูท่ีจะตองออกใบหุนกูใหแกผูทรงสิทธิในหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลัก
ทรัพยและลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกลาวเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนที่
ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังนี้ เม่ือไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียน
หุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยหักจาํนวนหุนกูท่ีไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูออก สวนจํานวนรวมของหุนกูท่ี
ปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูท่ีออกใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมได
ทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุนกูท่ีไดแยกไปออกใบหุนและ
ลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกลาว

4. การโอนหุนกู

4.1 การโอนหุนกูท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) แบบการโอนหุนกูระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนหุนกูจะสมบูรณเม่ือผูโอนหุนกูซ่ึงเปนผูท่ีสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูระบุชื่อเปนเจาของหุนกูจํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนตอเนื่องครบถวนจากผูท่ีปรากฏชื่อดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบหุนกู
ใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนใหไวดวย

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูไดก็ตอเม่ือ
ผูรับโอนหุนกูอยูระหวางลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียนหุนกูได
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รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมท้ังใบหุนกูท่ีผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือชื่อเปนผูรับโอนใน
ดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกได
ก็ตอเม่ือนายทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลา
ทําการของนายทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอ
ลงทะเบียนจะตองสงมอบใบหุนกูท่ีลงลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมท้ัง
หลักฐานอื่น ๆ  ท่ียืนยันถึงความถูกตองและความสมบูรณของการโอนและการรับโอนหุนกูตามท่ี
นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกนายทะเบียนหุนกูดวย ซ่ึงนายทะเบยีนหุนกูจะลงทะเบียนการโอนหุนกู
ในสมุดทะเบยีนผูถอืหุนกูใหแลวเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ หลังจากวันท่ีนายทะเบียนหุนกูไดรับ
คําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมท้ังใบหุนกูและหลักฐานอื่น ๆ ท่ีจะตองสงมอบครบถวนเรียบ
รอยแลว อยางไรก็ตาม หากการโอนหุนกูรายใดขัดตอกฎหมาย หรือหลักเกณฑการโอนหุนกูท่ี
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ นายทะเบียนหุนกูมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุนกูหรือการ
รับรองการโอนหุนกูรายน้ัน ๆ และใหนายทะเบยีนหุนกูแจงใหแกผูย่ืนคําขอลงทะเบยีนการโอนทราบถงึ
การปฏิเสธดังกลาวภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูไดรับคาํขอลงทะเบียน
การโอน พรอมท้ังสงคืนใบหุนกูใหแกผูขอลงทะเบียนการโอนหุนกู

4.2 สําหรับการโอนหุนกูท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพยและหนวยงานอื่น ๆ รวมท้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ

4.3 ขอจํากัดในการโอนหุนกู

-ไมมี-

4.4 ผูออกหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพื่อพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมวันทําการ
และวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย) กอนวันกําหนดชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยแตละงวด และ/หรือ
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู และ/หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแตกรณี) เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูใน
การไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ขางตน ท้ังนี้ การปดสมุดทะเบยีนผูถือหุนกูจะเริ่มต้ังแตเวลา 12.00 น. ของ
วันเริ่มตนระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไมตรงกับวันทําการ
ใหเลื่อนไปเปนวันทําการถัดไป

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูออกหุนกูหรือท่ีประชุมผูถือหุนกูแตอยางใด และเปนไปตามวิธีการตามที่ทางศูนยซ้ือ
ขายตราสารหนี้ไทยหรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของประกาศกําหนด ท้ังนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
ตองไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง

5. สถานะของหุนกู

หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้
ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ไมมีประกันท้ังในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดา
หนี้ท่ีมีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน
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6. หนาท่ีของผูออกหุนกู

ตราบเทาท่ีผูออกหุนกูมีภาระตามหุนกู

6.1 ผูออกหุนกูจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือผูออกหุนกูทราบวา

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดข้ึน

(ข) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการ
จะตองวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอ
กําหนดสิทธินี้

6.2 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของ
ผูออกหุนกู (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลท่ีผู
ออกหุนกูไดรับทราบในขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณท่ีอาจกลายเปนเหตุผิดนัด
เกิดข้ึน และไมมีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีท่ีได
แจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))

6.3 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปน
นายทะเบียนหุนกูโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผู
ถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมท้ังชื่อและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง

6.4 หากมีกรณีท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผู
แทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซ่ึงการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตาม
เง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีผูออกหุนกูไดใหไว หรือทําข้ึนกอนวันออกหุนกู ผูออกหุน
กูจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพยสินสวนท่ีสําคัญท่ีใชในการประกอบ
ธุรกิจของผูออกหุนกู ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการ
จํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกลาวจะเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอ
ไปนี้

(ก) การกอหลกัประกนัหรอืภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสนิของผูออกหุนกู ในกรณีท่ีทรัพยสนิน้ัน ๆ ตก
อยูภายใตสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นท่ีมีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดัง
กลาว  ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้นั้นแลว เชน ในกรณีผูออกหุนกูฝากทรัพยสินของตนไวกับผู
ประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวผูออกหุนกูไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึด
หนวงของท่ีรับฝากไวจนกวาผูออกหุนกูจะชําระหนี้นั้น

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผู
ออกหุนกู หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผูออกหุนกู

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน
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ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึงกันท่ีผูออกหุนกูเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาล
ไทย และ/หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/
หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน
หรือรวมลงทุน และ/หรือท่ีเขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซึ่ง
เปนคูคาของผูออกหุนกู หรือตามสัญญารวมการงานใด ๆ ท่ีทําข้ึนกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงาน
ของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรท่ีรัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/
หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือ
หนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของผูออกหุนกู

(ง) การกอหลักประกันท่ีกอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอมลวงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกู
หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผูถือหุนกู

6.6 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและคําสั่งตาง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนด
สิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือจนกวาหุนกูท้ังหมดจะไดรับการไถถอน

6.7 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

6.8 ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของผูออกหุนกูในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระ
ดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เก่ียวกับหุนกู

6.9 ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู จะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ
ท่ีใชในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัย
สําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกูหรือ (ข) เปนการโอนทรัพยสินหรือกิจการ
ทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ

6.10 ผูออกหุนกูจะจัดสงสําเนางบการเงิน และรายการประจําปท่ีเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ใหแกผูแทนผูถือหุนกู
ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูออกหุนกูไดจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะจัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอตามสมควร
และจําเปน ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล

7 คํารับรองของผูออกหุนกู

ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูทุกรายวาการออกและเสนอขายหุนกูหรือการดําเนินการ
หรือการกระทําใด ๆ ของผูออกหุนกูท่ีเก่ียวกับการออกหุนกูเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนไป
ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุนของผูออกหุนกู รวมท้ังกฎ ระเบียบของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกประการ และไมเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง 
พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใด ๆ ท่ีผูออกหุนกูใหไวหรือมีอยูกับบุคคลอื่นใด
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8 ดอกเบี้ย

8.1 ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไวในขอ 2 โดยชําระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 
(สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวนวันท่ีผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยท่ีเก่ียวของ โดยคํานวณ 
เริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันชําระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถึง 
(แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี)  ท้ังนี้ 
หากผลการคํานวณดอกเบี้ยหุนกูตอหนวยท่ีได  มีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษ
ทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมากกวาหรือเทากับ 5
(หา) นอกนั้นใหปดลง

ท้ังนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการคํานวณ
ดอกเบี้ยท่ีกําหนดไวนี้ เวนแตในกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวัน
กําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทําการถัดไปและจะตองนําจ ํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แต
ไมรวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ยท่ีเลื่อนออกไปมารวม

8.2 ในกรณีท่ีผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินตน ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสําหรับเงินตนคางชําระนับ
จากวันถึงกําหนดชําระจนถึง(แตไมรวม)วันท่ีผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 
ท้ังนี้ ไมวาผูแทนผูถือหุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลวหรือไมก็ตาม

ในกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันตามขอ 11.2 ผูออกหุนกูจะตองชําระเงินตนตามหุนกูท้ังหมดพรอมดวย
ดอกเบี้ยท่ีถึงกําหนดและที่คางชําระอยูในขณะนั้นโดยดอกเบี้ยนับแตวันท่ีผิดนัดไปจนถึง(แตไมรวม)วันท่ีผู
ออกหุนกูทําการชําระหนี้เสร็จสิ้นใหคํานวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนคางชําระ

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหน้ีตามหุนกู

9.1 การชําระเงินตน

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีด
ครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวนัท่ีตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนด
สิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกู
ในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตาม
ท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทํา
การกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุน
กู นายทะเบียนหุนกูไมจําตองชําระเงินจนกวาผูถือหุนกูจะไดนําใบหุนกูมาเวนคืน ณ สํานักงานใหญ
ของนายทะเบียนหุนกูแลว ซ่ึงผูถือหุนกูจะนําใบหุนกูมาเวนคืนกอนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดย
นายทะเบียนหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปนหลักฐาน

(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลกัทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูผานนาย
ทะเบียนหุนกูใหแกบุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรง
สิทธิในหุนกูจํานวนตาง ๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย
เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอ
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กําหนดสิทธิโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือ
หุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ตามท่ีไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน
ทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้ การชําระเงินตนท่ีจะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอน
หุนกู นายทะเบียนหุนกูไมจาํตองชําระเงินจนกวาจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูจาก
ศูนยรับฝากหลักทรัพยแลว ซ่ึงศูนยรับฝากหลักทรัพยจะนําสงใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกู
กอนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ไดโดยนายทะเบียนหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปนหลักฐาน

9.2 การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอื่นใด (ถามี)

(ก) กรณีท่ัวไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีด
ครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ
โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตาง
ประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมี
การแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอน
วันถึงกําหนดชําระเงิน แตสาํหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายนายทะเบียนหุนกูไมจําตองชําระเงินจนกวาจะ
ไดมีการนําใบหุนกูมาเวนคืน ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูแลว ซ่ึงผูถือหุนกูจะนําใบหุนกู
มาเวนคืนกอนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยนายทะเบียนหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปนหลักฐาน

(ข) กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ผานนาย
ทะเบียนหุนกูใหแกบุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรง
สิทธิในหุนกูจํานวนตาง ๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย 
เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันท่ีตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอ
กําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสงถึงผู
ถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบ
หา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน  แตนายทะเบียนหุนกูไมจําตองชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย
จนกวาจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับท่ีใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนยรับฝากหลักทรัพยแลวซ่ึงศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะนําส งใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินก็ได โดยนาย
ทะเบียนหุนกูจะออกหนังสือใหไวเปนหลักฐาน

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุน
กูไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายดอกเบี้ยหรือ
เงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการเลื่อนวันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซ่ึงจะตองนํา
จํานวนวันท้ังหมดท่ีเลื่อนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันชําระดอกเบี้ยท่ีเลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ย
ดวย

10. การไถถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกูเพียงครั้ง
เดียว

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่น ๆ ไดไมวาในเวลาใด ๆ ท่ีราคาใด ๆ ก็ได แตหากผู
ออกหุนกูทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย
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และจะตองทําการซ้ือคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนท่ี
เสนอขาย

10.3 เม่ือผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกัน
ตามกฎหมาย และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาวออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซ่ึงผูออกหุนกูจะตองแจงใหนาย
ทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูท่ีซ้ือมาดังกลาว รวมท้ังแจงเรื่องการซ้ือคืนหุนกูใหตลาดรองที่มีการซ้ือ
ขายหุนกูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบโดยไมชักชาท้ังนี้ จะตอง
เปนไปตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของ

10.4 ผูถือหุนกูไมมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอ
กําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัด
ไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 (หา) วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนั้น

(ข) ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิด
เง่ือนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 (สี่สิบหา)  วัน นับจากวันท่ีไดมีการสงหนังสือแจงการ
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิและขอใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว
ไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด

(ค) หนี้ของผูออกหุนกู ซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือท่ีเกิดจากการดําเนินการ
ทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใด ๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูล
หนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะเปนมูลหน้ีในปจจุบนัหรืออนาคต เปนมูลหน้ีท่ีมีเง่ือนไข หรือ
โดยประการอื่น) ท่ีผูออกหุนกูเปนคูสญัญา หรือเปนลูกหน้ี หรือเปนผูทีมี่หนาท่ีตองชําระหน้ีในฐานะผู
ค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตามสัญญาหรือตราสารที่
เก่ียวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบ
ลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลัง
จากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาวท่ีระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันแลว

(ง) หากผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้ง
เดียวหรือหลายคร้ัง โดยผูออกหุนกูไมชําระหนี้ดังกลาวไดท้ังหมดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคํา
พพิากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอันเปนท่ีสุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการไมชําระหนี้ดัง
กลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถของผูออกหุนกูในการชาํระหนี้หุนกูภายใตขอ
กําหนดสิทธินี้

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใต
กฎหมายที่เก่ียวของ หรือไดมีคําส่ังหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู 
หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของผูออกหุนกูตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย และ
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การเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือมติใด ๆ มิไดถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้น
ไปภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับจากวันท่ีมีการเริ่มดําเนินการหรือวันท่ีมีคําสั่งนั้น ๆ

11.2 เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 11.1 หาก

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ

(ข) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมด หรือ

(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนกู หรือ

(ง) เปนกรณีตามขอ 11.1 (จ)

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําร ะเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดวย ท้ังนี้ ผูแทนผูถือ
หุนกูจะตองยืนยันตอผูออกหุนกูวาในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหผูออกหุนกูไมสามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู

11.3 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลว

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําร ะหนี้ท่ีคางชําระอยูตามหุนกูท้ังหมดโดยเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะสามารถกระทําได ซ่ึงรวมถึงการฟองรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถ
กระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูท่ีคางชําระแกตนเองจากผูออกหุนกูได
ดวยตนเองก็ตอเม่ือหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออก
หุนกูตามขอ 11.2 แลว ยังไมมีการชําระหนี้ท่ีคางชําระแกตน และขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทน
ผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกูใหชําระหนี้ท่ีคางชําระ

12. การประชุมผูถือหุนกู

12.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาในเวลาใด ๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
เรียกประชุมผูถือหุนกูโดยเร็ว ซ่ึงจะตองไมเกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผู
แทนผูถือหุนกูเรียกประชุมผูถือหุนกู หรือนับแตวันท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในขอ 11.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกูยังมิ
ไดสงหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 11.2 วรรคสอง

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 15

(ค) หากมีกรณีท่ีจะตองแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมแทนผูแทนผูถือหุนกูรายเดิม เวนแตเปนกรณีท่ีมี
การออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 14.3 (ข)
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(ง) หากมีเหตุการณสาํคญัซ่ึงผูแทนผูถอืหุนกูหรือผูถอืหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวา 25
(ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวาอาจกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผูถือหุนกูท่ีเรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือ
หุนกูทุกรายไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม สวนหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเปนไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบทายขอกําหนดสิทธิ

12.3 ผูออกหุนกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูท้ังท่ีเรียกประชุม
โดยผูออกหุนกู และที่เรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู

13. อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู

13.1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนแกผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวังตามท่ีจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการ
เปนผูแทนผูถือหุนกู

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมี
อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังตอไปนี้

(ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 13.2 นี้ และขออื่น ๆ ของขอกําหนดสิทธิ  ซ่ึงในกรณีท่ีผู
แทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจได
โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือ
หุนกู

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นซ่ึงผู
แทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถอืหุนกู
ดอยลง

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นท่ีผู
แทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีท่ีเกิดข้ึนตามขอ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัด
ท่ีจะตองดําเนินการตามขอ 11.2 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดัง
กลาวเปนเรื่องท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไว
แทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู
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(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนิน
การอยางไรในกรณีท่ีผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ท่ีมีหรืออาจมีผล
กระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยางรายแรง

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเก่ียวกับเรื่องสําค ัญท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผู
ถือหุนกูโดยไมชักชา

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตอง
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออกหุนกู
ทราบเปนหนังสือทันทีท่ีพนระยะเวลาดังกลาวเพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาท่ี
เปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) โดยไมชักชา

13.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แต
ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน
โดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลท่ี
จัดทําโดยผูเชี่ยวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวย
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลัง
วาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง

14. การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู

14.1 ผูออกหุนกูไดแตงต้ังบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายที่เก่ียวของ
และมีความเปนอิสระ ใหทําหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว  และใหถือวาผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแตงต้ังบริษัท
เงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถอืหุนกู

14.2 กรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไขการขาด
คุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัตินั้น

(ข) ท่ีประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีไม
เหมาะสมหรือบกพรองตอหนาท่ี

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนด
สิทธิ และการฝาฝนนั้นยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับ
จากวันท่ีผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทําการแกไข

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาท่ีโดยถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือ
หุนกู

 (จ) เม่ือเกิดเหตุการณอื่นๆ ท่ีทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว
ในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู

14.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ ดังตอไปน้ี
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(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อใหลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอ
โดยผูออกหุนกูเขาทําหนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออกหุนกูเขาทํา
หนาท่ีผูแทนผูถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  ซ่ึงหากไมมีผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกัน
เกินกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมดย่ืนหนังสือคัดคานภายในระยะเวลา
30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีผูออกหุนกูออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูท้ังหมดอนุมัติการ
เปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูท่ีผูออกหุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว

ท้ังนี้ ในระหวางท่ียังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผู
แทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมไปพลางกอนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตาม
ขอกําหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของและใชบังคับอยูในขณะนั้นดวย ซ่ึงเม่ือผูออก
หุนกูไดดําเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุน
กูทราบถึงการแตงต้ังนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน
เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวของท้ังหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับแตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความ
รวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มท่ีเพื่อใหการดําเนินการตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู
ใหมเปนไปโดยเรียบรอย

15. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ

15.1 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ นอกเหนือจากขอ 13.2 (ข)(1) และ 13.2 (ข)(2) ตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูออกหุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู

15.2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีแกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมขอ
กําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือหุนกูเม่ือไดรับการรองขอ

16. การขอออกใบหุนกูฉบับใหม

หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีผูถือหุนกูตองการใหแยก ใบ
หุนกู หรือรวมใบหุนกู หรือใหออกใบหุนกูในช่ือของตน ผูถอืหุนกูท่ีปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถอืหุนกูมีสทิธิย่ืน
คําขอใหนายทะเบียนหุนกูออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนยีมและคาใชจายตาม สมควรตาม
ท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 
30 (สามสิบ) วันทําการ นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และเอกสารอื่น ๆ 
ตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยก
เลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย
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17. ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับเริ่มในวันท่ีออกหุนกูไปจนถึงวันท่ีมีการชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอย
แลว โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใด ๆ ในขอกําหนด
สิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับหุนกูแทนขอความของกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดหรือแยงกันนั้น

ผูออกหุนกู

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โดย                                                

(•) ตราประทับบริษัท
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เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู

1. การเรียกประชุม

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแตกรณี จะตองดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหุนกูจัดสงหนังสือเรียกประชุมถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ในกรณีท่ีมิไดเปนผูขอใหเรียก
ประชุม) และผูถือหุนกูทุกราย โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air mail) (ในกรณี
ท่ีสงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนกู ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ซ่ึงมิไดเปนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูไมนอยกวา 7 วัน 
(ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) กอนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะ
ตองระบุ วัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ีขอใหเรียกประชุม ท้ังนี้ นายทะเบียน
หุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแกผูถือหุนกูทุกรายตามรายชื่อและที่อยูซ่ึงปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือสิ้นเวลาทําการในวันทําการกอนวันนัดประชุมไมเกิน 14 วัน

2. ผูมีสิทธิเขารวมประชุม

ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือหุนกูแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ดังตอไปนี้

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู

(ข) ผูถือหุนกูอาจแตงต้ังใหผูถือหุนกูรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผูรับมอบฉันทะ”) เขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด 
ซ่ึงขอรับได ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกู  ท้ังนี้  ผูถือหุนกูจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือ
มอบฉันทะใหแกนายทะเบียนหุนกูไมนอยกวา 24 (ย่ีสิบสี่) ชั่วโมงกอนเวลานัดประชุม

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีท่ีประชุมจะ
พิจารณาซึ่งไดรับการรองขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขารวมประชุมเพื่อทําการ 
ชี้แจงและแสดงความเห็นตอท่ีประชุม

(ง) บุคคลใด ๆ ท่ีประธานในที่ประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ

3. องคประชุม

3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตาง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะ
ตองมีผูถือหุนกูต้ังแต 2 (สอง) รายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของ
หุนกูท่ียังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปน
การประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมาจากการประชุมครั้งกอนซ่ึงไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตาม
ขอ 3.1 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้ จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึน
ไปไมวาจะถือหุนกูรวมกันเปนจํานวนเทาใดก็ตามเขารวมประชุม

3.2 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูต้ัง
แตสองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนทั้ง
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หมดเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อน
มาจากการประชุมครั้งกอนซ่ึงไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.2 นี้ องคประชุม
สําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเปน
จํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูต้ัง
แตสองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 66 (หกสิบหก) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอน
ท้ังหมดเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีการประชมุผูถอืหุนกูเปนการประชุมคร้ังใหมทีเ่ล่ือน
มาจากการประชมุคร้ังกอนซ่ึงไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคประชุมสําหรับ
การประชุมครั้งใหมท่ีเลื่อนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกูต้ังแตสองรายข้ึนไป ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวม
กันไมนอยกวารอยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุนกูท่ียังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม ใน
กรณีท่ีผูท่ีจะทําหนาท่ีประธานไมมาประชุมเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา) นาที  ใหท่ีประชุมลงมติ
เลือกผูถือหุนกูรายหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไมวาครั้งใด หากปรากฏวาเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (สี่สิบหา) นาที ยังมีผูถือ
หุนกูเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีท่ีผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปนผูเรียกประชุม ใหประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุม
ผูถือหุนกูไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภาย
ในระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ท้ังนี้ เวน
แต ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกันใหไมมีการเรียกประชุมใหม นอกจากนี้เรื่องท่ี
พิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครั้งใหมจะตองเปนเรื่องเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโดยชอบในการประชุม
ครั้งกอนเทานั้น

(ข) ในกรณีท่ีผูถือหุนกูเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก)

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมท่ีไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งกอนขาดองคประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวใน (ก)

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมท่ีจะจัดข้ึนเนื่องจากการประชุม
ครั้งกอนขาดองคประชุมใหแกผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายชื่อและที่อยูซ่ึงไดเคยจัดสง
หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหในครั้งท่ีขาดองคประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน
กอนวันนัดประชุมครั้งใหม(ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือ
หุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองคประชุมท่ีตองการสําหรับการ
ประชุมครั้งใหม
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6. มติของท่ีประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องตาง ๆ ของท่ีประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชุมกําหนด ซ่ึงผูถอืหุนกูแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนกูท่ีตนถืออยู โดยใหถอืวาหุนกู 1 (หน่ึง)
หนวยมี 1 (หน่ึง) เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ท้ังกรณี
การลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงท่ีประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเปน
ผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ

6.2 มติของท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตาง ๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเปนมติโดยคะแนน
เสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของท่ีประชุมผูถอืหุนกูในเร่ืองตาง ๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสยีงขางมากไมนอยกวารอยละ 66
(หกสิบหก) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิซ่ึงไมเก่ียวของกับเรื่องตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในขอ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแตงต้ังบุคคลใดเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม

6.4 มติท่ีประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 75
(เจ็ดสิบหา) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน หุนกูอื่น หรือทรัพยสินอื่นของผูออกหุนกู
หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไมวาจํานวนใด ๆ ตามหุนกู

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่คาง
ชําระหรือท่ีจะตองจายตามหุนกู

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไมวาจํานวนใด ๆ  ท่ีจะตองชําระตามหุนกู

(จ) การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูในสวนท่ีเก่ียวกับองคประชุม (ขอ 3.) และ
มติของท่ีประชุม (ขอ 6.)

(ฉ) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถึง 
(จ) ขางตน

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผูถือหุนกู

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน
14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหผูถือหุนกูตรวจสอบได
ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)          ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู

หนาที่ 19
 

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุนกู
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