
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 33/2544 
เร่ือง   คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท า 

ตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 41(3) มาตรา 46 และมาตรา 49 แห่ง 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนด 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 14/ 2537 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี และในแบบค าขอทา้ยประกาศน้ี 
 (1)2  ค  าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “บริษทั” “บริษทัจดทะเบียน” 
“บริษทัยอ่ย” และ “ผูบ้ริหาร”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(2)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี 
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้
 (2/1)2  “การเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีจ ากดั”  หมายความวา่   การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
ตามหมวด 3 หมวด3 ประกอบหมวด 4 หมวด 3 ประกอบหมวด 5 หรือหมวด 3 ประกอบหมวด 6 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให ้
เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(3)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
2
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 35/2549 เร่ือง คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท า 

   ตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ฉบบัที่ 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  
   1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
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หมวด 1 
คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

    

ขอ้ 4   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหน่ึงประเภทใดดงัต่อไปน้ี  

(ก) ธนาคารพาณิชย ์ 
(ข) บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ 
(ค) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือ 
(ง) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

หลกัทรัพยท่ี์มิใช่การจดัการกองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(2)  มีสายงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ชดัเจน โดยอยา่งนอ้ย 

ตอ้งแยกส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ออกจากส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ใหสิ้นเช่ือ หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หรือส่วนงานอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในการกระท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนมีโครงสร้างการจดัการและระบบการควบคุมภายในท่ี
สามารถป้องกนัการกระท าอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้ 

(3)  มีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารในสายงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ท่ีมีจริยธรรม มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะด าเนินการ มีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน  
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(ก) เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(ข) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ค) เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ไม่สมควร 

เป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ง) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
กฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

(จ) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนั้น 
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(ฉ) เคยตอ้งค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท าความผิดตาม  
(ง) หรือ (จ) 

(ช) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(ซ) มีพฤติกรรมท่ีแสดงวา่มีเจตนาอ าพรางฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน 

ท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือของบริษทัท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ 
ประชาชน หรือเคยแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ท่ีควรบอกให้แจง้ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังานหรือคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. 

(ฌ) มีพฤติกรรมในระหวา่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนหรือ 
บริษทัท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน วา่มีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ 
ขาดความระมดัระวงัเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
อยา่งร้ายแรง หรือท าใหต้นเองหรือบุคคลอ่ืนไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องนั้น 
         (ญ)  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการละเลยการท าหนา้ท่ีตามสมควรในการตรวจสอบ 
ดูแลมิใหบ้ริษทัและบริษทัย่อย ฝ่าฝืนหรือปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
         ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ใหพ้ิจารณาจากขอ้มูลยอ้นหลงั
หา้ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอต่อส านกังาน 

ขอ้ 5   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้ืน่ค  าขอต่อส านกังาน 
ตามแบบทา้ยประกาศน้ี เพื่อตรวจสอบความครบถว้นของคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว  
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาการตรวจสอบดงักล่าวภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีได้
รับค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น  

ขอ้ 6  ส าหรับผูย้ืน่ค  าขอรายท่ีส านกังานพิจารณาเห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 4   ใหส้ านกังานประกาศรายช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็น 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
  ส าหรับผูย้ืน่ค  าขอรายท่ีส านกังานพบวา่มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 4(3) (ฉ) (ช) (ซ)  
(ฌ) หรือ (ญ)  ใหส้ านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  หากขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเหตุท่ีท าใหข้าดคุณสมบติัมิใช่เร่ืองร้ายแรงหรือผูย้ืน่ค  าขอ 
ไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้ ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศรายช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด ้  
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(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขอ ใหส้ านกังานก าหนด 
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอของบุคคลรายนั้นในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความร้ายแรง
ของเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวขาดคุณสมบติัเป็นรายกรณี   ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลา 
การรับพิจารณาค าขอ ระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีแพ่ง 
หรือวนัพน้โทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวนัท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีค าสั่งเปรียบเทียบ  
หรือวนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาวินิจฉยัขอ้เทจ็จริงอันเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัตาม 
ขอ้ 4(3) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่บุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือไดข้าดคุณสมบติั 
การเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหบุ้คคลดงักล่าวแจง้ใหส้ านกังานทราบถึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าวภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรไดรู้้ถึงการขาดคุณสมบติัดงักล่าว   
  เม่ือไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาใหบุ้คคลดงักล่าว 
แกไ้ขเหตุท่ีท าใหข้าดคุณสมบติัการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก่้อนก็ได ้  

  ขอ้ 8  ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่บุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือไดข้าดคุณสมบติั 
การเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นลกัษณะท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้หรือบุคคลดงักล่าวไม่มีการแกไ้ขเหตุ 
ท่ีท าใหข้าดคุณสมบติัหรือไม่สามารถแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
หรือบุคคลดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของประกาศน้ี  ให้ส านกังาน 
มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  สั่งใหบุ้คคลดงักล่าวช้ีแจง หรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) สั่งใหบุ้คคลดงักล่าวแกไ้ขการกระท า หรือสั่งใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ 
(3) สั่งพกัหรือเพิกถอนรายช่ือบุคคลดงักล่าวจากบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั 

เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได้ 
  ค าสั่งของส านกังานตามวรรคหน่ึง (3)  ไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคล 
ดงักล่าวในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ าหรับหุน้กูท่ี้ไดอ้อกไปแลว้ก่อนวนัท่ีส านกังานมีค าสั่ง   ทั้งน้ี 
เท่าท่ีจ าเป็นจนกวา่จะมีการแต่งตั้งบุคคลรายใหม่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ าหรับหุน้กูค้ร้ังนั้น  
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หมวด 2 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 
ส่วนท่ี 1 

การไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ 
 
ขอ้ 9   เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน บุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชี 

รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องหุน้กูท่ี้ออก 
ในแต่ละคร้ังไดก้็ต่อเม่ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูใ้นลกัษณะใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูใ้นมูลหน้ีเดียวกบัท่ีจะท าหนา้ท่ี 
เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(2) เป็นผูถื้อหุ้นในผูอ้อกหุน้กูโ้ดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของผูอ้อกหุน้กูน้ั้น ทั้งน้ี หุ้นของผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวท่ีหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทัดงัต่อไปน้ีถืออยูใ่หน้บัเป็นหุ้นของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีผูบ้ริหารของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหุน้ส่วน 
(ข) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีผูบ้ริหารของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดั 

ความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดรวมกนัเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดันั้น 

(ค) บริษทัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูบ้ริหารของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือหา้งหุน้ส่วน 
ตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุน้โดยมีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูบ้ริหารของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือหา้งหุน้ส่วน 
ตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษทัตาม (ค) ถือหุน้โดยมีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 

(จ) บริษทัท่ีมีผูบ้ริหารเป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
(3) มีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นผูถื้อหุน้โดยมีสิทธิออกเสียงในผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้กินร้อยละหา้ 

ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั้น    
ทั้งน้ี หุน้ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้หา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัตาม (2)(ก) ถึง (จ) ถืออยูใ่หน้บัรวมเป็นหุน้ 
ท่ีถือโดยผูอ้อกหุ้นกูด้ว้ยโดยอนุโลม 
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(4) มีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกนัถือหุน้โดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละหา้ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งในผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
และในผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่เป็นการถือหุ้นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการ 
งบประมาณ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น 

(5) มีผูบ้ริหารเป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่ผูบ้ริหารนั้น 
เป็นกรรมการท่ีไม่มีอ านาจในการจดัการของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน
หน่ึงคน และเฉพาะกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูมี้กรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่เกา้คน 

(6) มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในผูอ้อกหุน้กูไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ในลกัษณะอ่ืนท่ีอาจเป็นเหตุใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูข้าดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน 
 ขอ้ 10   2ใหบุ้คคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูใ้นลกัษณะท่ีอาจท าใหเ้กิดความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 9 ไดรั้บการผ่อนผนัให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กูท่ี้ออกในคร้ัง
นั้นได ้หากเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีจ ากดั หรือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน
รายใหญ่โดยมีการจดขอ้จ ากดัการโอนให้อยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูก้บัผูอ้อกหุน้กูใ้น
ลกัษณะท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหผู้จ้องซ้ือหุ้นกูห้รือผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บทราบใน
เอกสารประกอบการเสนอขายท่ีแจกจ่ายใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีจะ
แต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูก้บัผูอ้อกหุน้กูใ้นลกัษณะท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตามวรรคหน่ึง ใหก้ารผ่อนผนัท่ีไดรั้บส้ินสุดลง และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กูด้งักล่าวไดเ้ฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นระหวา่งท่ีผูอ้อกหุ้นกูด้  าเนินการเปล่ียนแปลง 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
                            การผอ่นผนัตามขอ้น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่อนัเป็น 
ผลจากการท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็น 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูก้บัผูอ้อกหุน้กูใ้นลกัษณะท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเอกสาร
ประกอบการเสนอขายหุน้กู ้

 
2
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 35/2549 เร่ือง คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท า 

   ตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ฉบบัที่ 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  
   1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 
การกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

 

  ขอ้ 11   ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัและดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูเ้ยีย่งผูมี้วิชาชีพจะพึงกระท า
ในกิจการเช่นวา่นั้น 

  ขอ้ 12   ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นกิจการซ่ึงตอ้ง 
ลงลายมือช่ือของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ะบุไวด้ว้ยวา่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ 
ของผูถื้อหุ้นกูท้ ั้งปวง 

  ขอ้ 13   ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูดู้แลมิใหผู้อ้อกหุ้นกูก้ระท าการใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
ท่ีเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตามหุน้กูอ้นัจะท าใหมู้ลค่าของทรัพยสิ์นนั้นลดนอ้ยถอยลงในลกัษณะ 
ท่ีท าใหส้ัดส่วนของมูลค่าหลกัประกนัต่อมูลหน้ีตามหุ้นกูต้  ่าลงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
หรือเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีอาจท าใหผู้ถื้อหุน้กูเ้สียประโยชน์  นอกเหนือจากท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
ในขอ้ก าหนดสิทธิ   ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการใชส้อยทรัพยสิ์นตามปกติ 

  ขอ้ 14   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งไม่ใหค้วามเห็นชอบในการน าทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 
ออกหาผลประโยชน์ หากการหาผลประโยชน์นั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นหรือจะเป็นผลให้
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนันั้นมีมูลค่าไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิในลกัษณะอ่ืน 
นอกจากการผิดนดัช าระตน้เงินหรือดอกเบ้ียหรือการผิดเง่ือนไขเก่ียวกบัเงินทุนเพื่อการไถ่ถอนหุน้กู ้
(ถา้มี) และเกิดความเสียหายขึ้น  ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูด้  าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้
ทั้งปวงภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเช่นนั้นได ้ เวน้แต่ขอ้ก าหนดสิทธิก าหนดไว ้
เป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูอ้อกหุน้กูผิ้ดนดัช าระตน้เงินหรือดอกเบ้ีย หรือผิดเง่ือนไข
เก่ียวกบัเงินทุนเพื่อการไถ่ถอน (ถา้มี) ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พื่อขอมติในการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง   ทั้งน้ี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
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  ขอ้ 17   ในการแจง้กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ  ใหผู้แ้ทนผูถื้อ 
หุน้กูแ้จง้เป็นหนงัสือแก่ผูถื้อหุน้กูท่ี้ปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ โดยระบุถึงการด าเนินการของ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามอ านาจหนา้ท่ีในกรณีดงักล่าว ตลอดจนผลการด าเนินการนั้นดว้ย 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
รู้หรือควรรู้ถึงการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 
หรือนบัแต่วนัท่ีปรากฏผลการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  
แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 18   ในการด าเนินการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อขอมติของผูถื้อหุน้กู้ 
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้จง้เป็นหนงัสือถึงการจดัใหมี้การประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

  ขอ้ 19   ในการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บงัคบัหลกัประกนั หรือบงัคบัช าระหน้ี  
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูอ้อกค่าใชจ่้ายเพื่อการดงักล่าวล่วงหนา้ไปพลางก่อน   
  ก่อนด าเนินการแจกจ่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการเรียกร้องค่าเสียหาย บงัคบัหลกัประกนั 
หรือบงัคบัช าระหน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิหกัค่าใชจ่้ายท่ีทดรองจ่ายไป 
เพื่อการดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นนั้นได ้

  ขอ้ 20   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 19 เม่ือด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บงัคบัหลกัประกนัหรือ
บงัคบัช าระหน้ีแลว้  ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูร้วบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการเรียกร้องค่าเสียหาย 
บงัคบัหลกัประกนั หรือบงัคบัช าระหน้ีใหผู้ถื้อหุน้กูต้ามสัดส่วนท่ีผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละคนพึงไดรั้บใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น   ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งจดัท าบญัชีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการรวบรวมทรัพยสิ์น  
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และการแจกจ่ายทรัพยสิ์นไวทุ้กขั้นตอน 

  ขอ้ 21   หา้มมิใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระท าการดงัต่อไปน้ี 
(1) เขา้ท าสัญญารับหลกัประกนัท่ีมีขอ้ความแห่งสัญญาท่ีเป็นผลใหไ้ม่อาจด าเนินการ 

บงัคบัหลกัประกนัได ้
(2) ยอมใหมี้การปลดหรือเปล่ียนแปลงหลกัประกนันอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น 

ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(3)  น าทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัการออกหุน้กูซ่ึ้งอยูใ่นการครอบครองของผูแ้ทน 

ผูถื้อหุน้กูไ้ปแสวงหาประโยชน์หรือยอมใหบุ้คคลใดน าไปแสวงหาประโยชน์  เวน้แต่ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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(4)  เขา้ซ้ือไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัการออกหุ้นกูน้ั้น 
หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กูท่ี้อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีเพื่อการช าระหน้ีตามหุน้กู ้

(5)  รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเพื่อตนเองจาก 
บุคคลใด ๆ ท่ีเขา้ซ้ือหลกัประกนัหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี  ในกรณีท่ีมีการ
บงัคบัหลกัประกนัหรือบงัคบัช าระหน้ี 

(6)  รับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บงัคบั 
หลกัประกนัหรือบงัคบัช าระหน้ี นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

(7)  ประนีประนอมยอมความในการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย บงัคบัหลกัประกนั 
หรือบงัคบัช าระหน้ี   ทั้งน้ี เวน้แต่การประนีประนอมยอมความนั้นไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้กูไ้ดรั้บช าระหน้ี 
และค่าเสียหายนอ้ยลงกวา่ท่ีควรจะไดรั้บตามสิทธิ หรือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้หป้ระนีประนอม 
ยอมความได ้

(8) หกัเงินท่ีตอ้งแจกจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งไดม้าจากการเรียกร้องค่าเสียหาย 
บงัคบัหลกัประกนัหรือบงัคบัช าระหน้ี เพื่อช าระหน้ีอ่ืนท่ีผูถื้อหุน้กูมี้อยูก่บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(9) กระท าการใด ๆ อนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีซ่ึงอาจเป็นผลใหผู้ถื้อหุน้กูไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ี 
ตามหุน้กูอ้ยา่งครบถว้น 

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544    
 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์



สารบญัเชิงอรรถ 
 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 19 ต.ค. 2544 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 33/2544 

คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

22 ต.ค. 44 เป็นตน้ไป) 
1 2 พ.ค. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 17/2549 
คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขประกาศ กจ. 33/2544 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1),  ขอ้ 10 
2. เพ่ิม ขอ้ 3(2/1) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 พ.ค. 49 เป็นตน้ไป) 

2 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 35/2549 

คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขขอ้ 3(1)  ขอ้3(2/1) และ 
วรรคหน่ึงของขอ้ 10 แห่ง 
ประกาศ กจ. 33/2544 
 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 
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