
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 37/2552 

เร่ือง  คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท า 
ตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ฉบับประมวล) 
_____________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 41(3) มาตรา 46 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

 ข้อ 2   ในประกาศนี้ และในแบบค าขอตามประกาศนี้ 
 (1)  ค าว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “บริษัท” “บริษัทจดทะเบียน”  
“บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” และ “ผู้มีอ านาจควบคุม”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

(2)  “ข้อก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 
และผู้ถือหุ้นกู้ 
 (3)3  “การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 
ในวงจ ากัดตามที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ประเภทต่าง ๆ แล้วแต่กรณี 1 

 
 
 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 62/2559  เรือ่ง คณุสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ (ฉบับท่ี 4) ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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(4)4  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสต์ตามประกาศดังต่อไปนี้ 
(ก)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2 

(ข)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(5)4  “ผู้จัดการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
ตามสัญญาก่อตั้งของกองทรัสต์ 

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

_______________ 

ข้อ 3   ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้  

(ก)  ธนาคารพาณิชย์  
(ข)  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
(ค)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  หรือ 
(ง)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

หลักทรัพย์ที่มิใช่การจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(2)  มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ชัดเจน โดยอย่างน้อย 

ต้องแยกส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ออกจากส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ให้สินเชื่อ หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือส่วนงานอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในการกระท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนมีโครงสร้างการจัดการและระบบการควบคุมภายใน 
ที่สามารถป้องกันการกระท าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

(3)  มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะด าเนินการ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

                                                        
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทช. 27/2560  เรื่อง คณุสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทช. 27/2560  เรื่อง คณุสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(ก)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(ข)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

                                  (ค)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

(ง)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท า
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต 

(จ)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายนั้น 

(ฉ)  เคยต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระท าความผิด 
ตาม (ง) หรือ (จ) 

(ช)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
(ซ)  มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอ าพรางฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน 

ที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
ประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อส านักงาน คณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฌ)  มีพฤติกรรมในระหว่างเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือ 
บริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือ 
ขาดความระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น 
อย่างร้ายแรง หรือท าให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องนั้น 
         (ญ)  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบ 
ดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
         ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามตาม (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ให้พิจารณาจากข้อมูล 
ย้อนหลังห้าปีก่อนวันที่ยื่นค าขอต่อส านักงาน 
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ข้อ 4   ให้บุคคลที่ประสงค์จะให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยื่นค าขอต่อส านักงาน 
ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของคุณสมบัติ 
ของบุคคลดังกล่าว  
  1ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 ข้อ 5   ส าหรับผู้ยื่นค าขอรายที่ส านักงานพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
ก าหนดในข้อ 3 ให้ส านักงานประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
  ส าหรับผู้ยื่นค าขอรายที่ส านักงานพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 3(3) (ฉ) (ช) (ซ)  
(ฌ) หรือ (ญ) ให้ส านักงานมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (1)  หากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่ท าให้ขาดคุณสมบัติมิใช่เร่ืองร้ายแรงหรือผู้ยื่นค าขอ 
ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้   

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ในการแจ้งผลการพิจารณาค าขอ ให้ส านักงานก าหนด 
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอของบุคคลรายนั้นในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความร้ายแรง 
ของเหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติเป็นรายกรณี  ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานก าหนดระยะเวลา 
การรับพิจารณาค าขอ ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่ง  
หรือวันพ้นโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีค าสั่งเปรียบเทียบ  
หรือวันที่ส านักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติตาม 
ข้อ 3(3) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) แล้วแต่กรณี 

ข้อ 6   ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติ 
การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้ส านักงานทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว   
  เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจก าหนดระยะเวลาให้บุคคลดังกล่าว 
แก้ไขเหตุที่ท าให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนก็ได้   
 
 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2558  เรือ่ง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 7   ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติ 
การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีการแก้ไขเหตุ 
ที่ท าให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 ของประกาศนี้ ให้ส านักงาน 
มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  สั่งให้บุคคลดังกล่าวชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(2)  สั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขการกระท า หรือสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
(3)  สั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 
  ค าสั่งของส านักงานตามวรรคหนึ่ง (3) ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 
ดังกล่าวในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วก่อนวันที่ส านักงานมีค าสั่ง   
ทั้งนี้ เท่าที่จ าเป็นจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลรายใหม่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ครั้งนั้น  

หมวด 2 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

______________ 

ข้อ 7/12   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ตามหมวดนี้ส าหรับกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นกองทรัสต์ ให้พิจารณาความสัมพันธ์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับ
กองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีของกองทรัสต์น้ันด้วย โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 1 
การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 

_______________ 

ข้อ 8   เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชี 
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออก 
ในแต่ละคร้ังได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ในมูลหนี้เดียวกับที่จะท าหน้าที่ 
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 84/2558  เรือ่ง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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(2)  เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู้โดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละห้าของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหุ้นกู้นั้น  ทั้งนี้ หุ้นของผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังต่อไปนี้ถืออยู่ให้นับเป็นหุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นหุ้นส่วน 
(ข)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นหุ้นส่วน 

จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมด
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น 

(ค)  บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ 
ห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น 

(ง)  บริษัทที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรรมการหรือผู้บริหารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ 
ห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทตาม (ค) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินร้อยละสามสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น 

(จ)  บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหาร 
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(3)  มีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกินร้อยละห้า 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น    
ทั้งนี้ หุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตาม (2) (ก) ถึง (จ) ถืออยู่ให้นับรวมเป็นหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ออกหุ้นกู้ด้วย โดยอนุโลม 

(4)  มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
ในผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น 

(5)  มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้   
เว้นแตบุ่คคลนั้นเป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจในการจัดการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมี
จ านวนไม่เกินหน่ึงคน และเฉพาะกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีกรรมการของบริษัท 
ไม่น้อยกว่าเก้าคน 

(6)  มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ในลักษณะอ่ืนที่อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน 
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 ข้อ 9   ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ตามข้อ 8 ได้รับการผ่อนผันให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกในคร้ังนั้นได้  
หากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบในเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่าย 
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ 
  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะ 
แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้การผ่อนผันที่ได้รับสิ้นสุดลง และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของหุ้นกู้ดังกล่าวได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นระหว่างที่ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

การผ่อนผันตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่อันเป็น 
ผลจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเอกสาร
ประกอบการเสนอขายหุ้นกู้ 

ส่วนที่ 2 
การกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

_______________ 

  ข้อ 10   ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ต้องกระท าด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชาชีพจะพึงกระท า 
ในกิจการเช่นว่านั้น 

  ข้อ 11   ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้อง 
ลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง 

  ข้อ 12   ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดูแลมิให้ผู้ออกหุ้นกู้กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหุ้นกู้อันจะท าให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดน้อยถอยลงในลักษณะ 
ที่ท าให้สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลหนี้ตามหุ้นกู้ต่ าลงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  
หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจท าให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 
ในข้อก าหนดสิทธิ  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สอยทรัพย์สินตามปกติ 
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  ข้อ 13   ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องไม่ให้ความเห็นชอบในการน าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
ออกหาผลประโยชน์ หากการหาผลประโยชน์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือจะ 
เป็นผลให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นมีมูลค่าไม่เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

  ข้อ 14   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในลักษณะอื่น 
นอกจากการผิดนัดช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยหรือการผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)  
และเกิดความเสียหายขึ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้  เว้นแต่ข้อก าหนดสิทธิก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  ข้อ 15   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไข 
เกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอน (ถ้ามี) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติในการ 
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ข้อ 16   ในการแจ้งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยระบุถึงการด าเนินการของ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามอ านาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าว ตลอดจนผลการด าเนินการนั้นด้วย 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
รู้หรือควรรู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือ 
นับแต่วันที่ปรากฏผลการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 17   ในการด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นกู้ 
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งเป็นหนังสือถึงการจัดให้มีการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อตาม 
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

  ข้อ 18   ในการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับช าระหนี้   
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวล่วงหน้าไปพลางก่อน   
  ก่อนด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน  
หรือบังคับช าระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไป 
เพื่อการดังกล่าวออกจากทรัพย์สินนั้นได้ 

  ข้อ 19   ภายใต้บังคับข้อ 18 เมื่อด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน 
หรือบังคับช าระหนี้แล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย บังคับหลักประกัน หรือบังคับช าระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละคนพึงได้รับ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการแจกจ่ายทรัพย์สินไว้ทุกขั้นตอน 
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  ข้อ 20   ห้ามมิให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระท าการดังต่อไปนี้ 
(1)  เข้าท าสัญญารับหลักประกันที่มีข้อความแห่งสัญญาที่เป็นผลให้ไม่อาจด าเนินการ 

บังคับหลักประกันได้ 
(2)  ยอมให้มีการปลดหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิ 
(3)  น าทรัพย์สินที่เป็นประกันการออกหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้บุคคลใดน าไปแสวงหาประโยชน์  เว้นแต่ข้อก าหนดสิทธิก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน 

(4)  เข้าซื้อไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นประกันการออกหุ้นกู้นั้น 
หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเพื่อการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ 

(5)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อตนเองจาก 
บุคคลใด ๆ ที่เข้าซื้อหลักประกันหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ในกรณีที่มี 
การบังคับหลักประกันหรือบังคับช าระหนี้ 

(6)  รับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย  
บังคับหลักประกันหรือบังคับช าระหนี้ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแต่งต้ัง 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
                           (7)  ประนีประนอมยอมความในการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับ
หลักประกันหรือบังคับช าระหนี้  ทั้งนี้ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความนั้นไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นกู้
ได้รับช าระหนี้และค่าเสียหายน้อยลงกว่าที่ควรจะได้รับตามสิทธิ หรือได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ให้ประนีประนอมยอมความได้ 

(8)  หักเงินที่ต้องแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้มาจากการเรียกร้องค่าเสียหาย 
บังคับหลักประกันหรือบังคับช าระหนี้ เพื่อช าระหนี้อ่ืนที่ผู้ถือหุ้นกู้มีอยู่กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(9)  กระท าการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับช าระหนี้ 
ตามหุ้นกู้อย่างครบถ้วน 
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หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

 ข้อ 21   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 33/2544  เร่ือง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ ค าสั่ง  
และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

 ข้อ 22   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 33/2544  เร่ือง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


