
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 33/2544 
เร่ือง   คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทํา 

ตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 
    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 41(3) มาตรา 46 และมาตรา 49 แหง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนด 
ไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1   ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป  

 ขอ 2   ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ที่ กจ. 14/ 2537 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทน 
ผูถือหุนกู ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

ขอ 3   ในประกาศนี้ และในแบบคําขอทายประกาศนี ้
 (1)2  คําวา “ผูลงทุนสถาบัน” “ผูลงทุนรายใหญ” “บริษัท” “บริษัทจดทะเบียน” 
“บริษัทยอย” และ “ผูบริหาร”  ใหมีความหมายเชนเดยีวกับบทนิยามของคําดังกลาวตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้

(2)  “ขอกําหนดสิทธิ”  หมายความวา   ขอกาํหนดวาดวยสิทธิและหนาที ่
ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 
 (2/1)2  “การเสนอขายหุนกูในกรณีจาํกัด”  หมายความวา   การเสนอขายหุนกูที่ออกใหม 
ตามหมวด 3 หมวด3 ประกอบหมวด 4 หมวด 3 ประกอบหมวด 5 หรือหมวด 3 ประกอบหมวด 6 แหง 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให 
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 

(3)  “สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 

                                                  
2  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2549 เรื่อง คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทํา 
   ตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2549  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  
   1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
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หมวด 1 
คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู 

    

ขอ 4   ผูแทนผูถือหุนกูตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(1)  เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหนึง่ประเภทใดดงัตอไปนี้  

(ก) ธนาคารพาณิชย  
(ข) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  
(ค) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ หรือ 
(ง) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

หลักทรัพยที่มใิชการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนสวนบคุคล 
(2)  มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูที่ชัดเจน โดยอยางนอย 

ตองแยกสวนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนผูแทนผูถือหุนกู ออกจากสวนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการ
ใหสินเชื่อ หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย หรือสวนงานอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการกระทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนมีโครงสรางการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่
สามารถปองกันการกระทําอันอาจกอใหเกดิความเสียหายแกผลประโยชนของผูถือหุนกู  

(3)  มีกรรมการ ผูจัดการ หรือผูบริหารในสายงานที่รับผิดชอบงานดานผูแทน 
ผูถือหุนกู ที่มจีริยธรรม มีความสามารถ หรือมีประสบการณในธุรกิจที่จะดําเนินการ มีความซื่อสัตย
สุจริต มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชน  
และไมมีลักษณะตองหามดงัตอไปนี ้

(ก) เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลาย 
(ข) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(ค) เปนบุคคลที่มีช่ืออยูในบัญชรีายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยเหน็วาไมสมควร 

เปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ง) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรอืถูกดําเนินคดตีามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและ 

ตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยประกันชวีิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกจิการเงินในทํานองเดียวกนั ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปน
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

(จ) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรอืถูกดําเนินคดตีามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายนัน้ 
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(ฉ) เคยตองคําพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรบัเนื่องจากกระทําความผิดตาม  
(ง) หรือ (จ) 

(ช) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เนื่องจากการกระทําโดยทจุริต 
(ซ) มีพฤติกรรมที่แสดงวามีเจตนาอําพรางฐานะการเงนิหรอืผลการดําเนินงาน 

ที่แทจริงของบริษัทที่มีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพยตอ 
ประชาชน หรือเคยแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงอันเปนสาระสําคัญ 
ที่ควรบอกใหแจงในเอกสารใด ๆ ที่ตองเปดเผยตอประชาชนหรือตองยืน่ตอสํานักงานหรือคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. 

(ฌ) มีพฤติกรรมในระหวางเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือ 
บริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน วามีการปฏิบัติหนาที่โดยขาดความซื่อสัตยสุจริต หรือ 
ขาดความระมดัระวังเพื่อรักษาประโยชนของบริษัท และกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูถือหุน 
อยางรายแรง หรือทําใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่บกพรองนั้น 
         (ญ)  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทําหนาที่ตามสมควรในการตรวจสอบ 
ดูแลมิใหบริษทัและบริษัทยอย ฝาฝนหรือปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
         ทั้งนี้ ลักษณะตองหามตาม (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ใหพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง
หาปกอนวันทีย่ื่นคําขอตอสํานักงาน 

ขอ 5   ใหบุคคลที่ประสงคจะใหบริการเปนผูแทนผูถือหุนกูยืน่คําขอตอสํานักงาน 
ตามแบบทายประกาศนี้ เพือ่ตรวจสอบความครบถวนของคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว  
  ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาการตรวจสอบดังกลาวภายในสิบหาวนันับแตวันที่ได
รับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน  

ขอ 6  สําหรับผูยื่นคําขอรายที่สํานักงานพจิารณาเหน็วามีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดในขอ 4   ใหสํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเปน 
ผูแทนผูถือหุนกู  
  สําหรับผูยื่นคําขอรายที่สํานักงานพบวามีคณุสมบัติไมเปนไปตามขอ 4(3) (ฉ) (ช) (ซ)  
(ฌ) หรือ (ญ)  ใหสํานักงานมอํีานาจดําเนินการดังตอไปนี ้ 

(1)  หากขอเทจ็จริงอันเปนเหตุที่ทําใหขาดคุณสมบัติมิใชเร่ืองรายแรงหรือผูยื่นคําขอ 
ไดดําเนนิการแกไขแลว ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในบญัชีรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูได   
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(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ในการแจงผลการพิจารณาคําขอ ใหสํานักงานกําหนด 
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาํขอของบุคคลรายนั้นในคราวตอไป โดยคํานึงถึงความรายแรง
ของเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติเปนรายกรณี   ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานกําหนดระยะเวลา 
การรับพิจารณาคําขอ ระยะเวลาดังกลาวจะไมเกนิหาปนบัแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถงึที่สุดในคดีแพง 
หรือวันพนโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมคีําส่ังเปรียบเทียบ  
หรือวันที่สํานกังานมีหนังสือแจงผลการพจิารณาวนิิจฉัยขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติตาม 
ขอ 4(3) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) แลวแตกรณ ี

ขอ 7   ในกรณทีี่ปรากฏในภายหลังวาบุคคลที่มีช่ืออยูในบญัชีรายช่ือไดขาดคุณสมบัต ิ
การเปนผูแทนผูถือหุนกู ใหบุคคลดังกลาวแจงใหสํานักงานทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวภายในสิบหาวัน
นับแตวนัที่รูหรือควรไดรูถึงการขาดคุณสมบัติดังกลาว   
  เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง สํานักงานอาจกําหนดระยะเวลาใหบุคคลดังกลาว 
แกไขเหตุที่ทําใหขาดคณุสมบัติการเปนผูแทนผูถือหุนกูกอนก็ได   

  ขอ 8  ในกรณทีี่สํานักงานเหน็วาบุคคลที่มีช่ืออยูในบัญชรีายช่ือไดขาดคุณสมบัติ 
การเปนผูแทนผูถือหุนกูในลกัษณะที่ไมสามารถแกไขได หรือบุคคลดังกลาวไมมีการแกไขเหต ุ
ที่ทําใหขาดคณุสมบัติหรือไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 
หรือบุคคลดังกลาวไมปฏิบตัิตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด 2 ของประกาศนี ้ ใหสํานักงาน 
มีอํานาจดําเนนิการดังตอไปนี้ 

(1)  ส่ังใหบุคคลดังกลาวชี้แจง หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วของ 
(2) ส่ังใหบุคคลดังกลาวแกไขการกระทํา หรือส่ังใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
(3) ส่ังพักหรือเพกิถอนรายชื่อบุคคลดังกลาวจากบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

เปนผูแทนผูถือหุนกู โดยอาจกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขไวดวยก็ได 
  คําส่ังของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง (3)  ไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคคล 
ดังกลาวในการเปนผูแทนผูถือหุนกูสําหรบัหุนกูทีไ่ดออกไปแลวกอนวันที่สํานักงานมีคําส่ัง   ทั้งนี้ 
เทาที่จําเปนจนกวาจะมกีารแตงตั้งบุคคลรายใหมเปนผูแทนผูถือหุนกูสําหรับหุนกูคร้ังนั้น  
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หมวด 2 
การปฏิบัติหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 

 
สวนที่ 1 

การไมมีผลประโยชนขัดแยง 
 
ขอ 9   เวนแตจะเปนกรณีทีไ่ดรับการผอนผันจากสํานักงาน บุคคลที่มีช่ืออยูในบัญช ี

รายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูจะปฏิบัตหินาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูของหุนกูที่ออก 
ในแตละครั้งไดก็ตอเมื่อไมมคีวามสัมพันธกับผูออกหุนกูในลักษณะใดดังตอไปนี ้

(1) เปนผูค้ําประกนัการชําระหนีข้องผูออกหุนกูในมูลหนี้เดยีวกับที่จะทําหนาที่ 
เปนผูแทนผูถือหุนกู 

(2) เปนผูถือหุนในผูออกหุนกูโดยมีสิทธิออกเสียงเกินรอยละหาของจํานวนสิทธิ 
ออกเสียงของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผูออกหุนกูนั้น ทั้งนี้ หุนของผูแทน 
ผูถือหุนกูดังกลาวที่หางหุนสวนหรือบริษทัดังตอไปนี้ถืออยูใหนับเปนหุนของผูแทนผูถือหุนกูดวย 

(ก) หางหุนสวนสามัญที่ผูบริหารของผูแทนผูถือหุนกูเปนหุนสวน 
(ข) หางหุนสวนจาํกัดที่ผูบริหารของผูแทนผูถือหุนกูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด 

ความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดรวมกันเกนิรอยละสิบของทุนทั้งหมดของ 
หางหุนสวนจาํกัดนั้น 

(ค) บริษัทที่ผูแทนผูถือหุนกู ผูบริหารของผูแทนผูถือหุนกู หรือหางหุนสวน 
ตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุนโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินรอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงของหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มสิีทธิออกเสียงของบริษัทนั้น 

(ง) บริษัทที่ผูแทนผูถือหุนกู ผูบริหารของผูแทนผูถือหุนกู หรือหางหุนสวน 
ตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทตาม (ค) ถือหุนโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกนิรอยละสามสิบของ
จํานวนสิทธิออกเสียงของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น 

(จ) บริษัทที่มีผูบริหารเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารของผูแทนผูถือหุนกู 
(3) มีผูออกหุนกูเปนผูถือหุนโดยมีสิทธิออกเสียงในผูแทนผูถือหุนกูเกนิรอยละหา 

ของจํานวนสทิธิออกเสียงของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผูแทนผูถือหุนกูนั้น    
ทั้งนี้ หุนของผูแทนผูถือหุนกูที่หางหุนสวนหรือบริษัทตาม (2)(ก) ถึง (จ) ถืออยูใหนับรวมเปนหุน 
ที่ถือโดยผูออกหุนกูดวยโดยอนุโลม 
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(4) มีผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลเดียวกันถือหุนโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละหา 
ของจํานวนสทิธิออกเสียงของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในผูแทนผูถือหุนกู
และในผูออกหุนกู เวนแตเปนการถือหุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ 
งบประมาณ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น 

(5) มีผูบริหารเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารของผูออกหุนกู เวนแตผูบริหารนัน้ 
เปนกรรมการที่ไมมีอํานาจในการจัดการของผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกู ซ่ึงมีจํานวนไมเกนิ
หนึ่งคน และเฉพาะกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกูมีกรรมการของบริษัทไมนอยกวาเกาคน 

(6) มีความเกีย่วของหรือมีสวนไดเสียในผูออกหุนกูไมวาทางตรงหรือทางออม 
ในลักษณะอืน่ที่อาจเปนเหตใุหผูแทนผูถือหุนกูขาดความเปนอิสระในการดําเนินงาน 
 ขอ 10   2ใหบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูออกหุนกูในลักษณะที่อาจทําใหเกดิความ 
ขัดแยงทางผลประโยชนตามขอ 9 ไดรับการผอนผันใหเปนผูแทนผูถือหุนกูของหุนกูทีอ่อกในครั้ง
นั้นได หากเปนการเสนอขายหุนกูในกรณจีํากัด หรือเปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุน
รายใหญโดยมีการจดขอจํากดัการโอนใหอยูในกลุมผูลงทุนดังกลาว  ทัง้นี้ ผูออกหุนกูตองเปดเผย
ขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูกับผูออกหุนกูใน
ลักษณะที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนใหผูจองซื้อหุนกูหรือผูถือหุนกูไดรับทราบใน
เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจายใหแกผูจองซื้อหุนกูหรือผูถือหุนกู 
  ในกรณีที่ผูออกหุนกูไมเปดเผยขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่จะ
แตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูกับผูออกหุนกูในลักษณะทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหการผอนผันที่ไดรับส้ินสุดลง และผูแทนผูถือหุนกูจะปฏิบัติหนาที่เปนผูแทน 
ผูถือหุนกูของหุนกูดังกลาวไดเฉพาะเทาทีจ่าํเปนระหวางที่ผูออกหุนกูดาํเนินการเปลีย่นแปลง 
ผูแทนผูถือหุนกู แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันปดการเสนอขายหุนกูดงักลาว 
                            การผอนผันตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหมอันเปน 
ผลจากการที่ผูออกหุนกูไมเปดเผยขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปน 
ผูแทนผูถือหุนกูกับผูออกหุนกูในลักษณะทีอ่าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในเอกสาร
ประกอบการเสนอขายหุนกู 

                                                  
2  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2549 เรื่อง คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทํา 
   ตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2549  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  
   1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
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สวนที่ 2 
การกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 

 

  ขอ 11   ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535  หรือที่กาํหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  ผูแทนผูถือหุนกู 
ตองกระทําดวยความระมดัระวังและดแูลรักษาประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชพีจะพึงกระทํา
ในกิจการเชนวานั้น 

  ขอ 12   ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูในกจิการซึ่งตอง 
ลงลายมือช่ือของผูแทนผูถือหุนกู  ใหผูแทนผูถือหุนกูระบุไวดวยวาเปนการกระทําเพื่อประโยชน 
ของผูถือหุนกูทั้งปวง 

  ขอ 13   ใหผูแทนผูถือหุนกูดแูลมิใหผูออกหุนกูกระทําการใด ๆ เกี่ยวกบัทรัพยสิน 
ที่เปนหลักประกันการชําระหนี้ตามหุนกูอันจะทาํใหมูลคาของทรัพยสินนั้นลดนอยถอยลงในลักษณะ 
ที่ทําใหสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอมูลหนี้ตามหุนกูต่ําลงกวาทีก่าํหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจทําใหผูถือหุนกูเสยีประโยชน  นอกเหนือจากที่ระบไุวอยางชัดเจน 
ในขอกําหนดสิทธิ   ทั้งนี้ เวนแตเปนการใชสอยทรัพยสินตามปกต ิ

  ขอ 14   ผูแทนผูถือหุนกูตองไมใหความเหน็ชอบในการนําทรัพยสินทีเ่ปนหลักประกัน 
ออกหาผลประโยชน หากการหาผลประโยชนนัน้อาจกอใหเกดิความเสียหายแกทรัพยสินหรือจะเปนผลให
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันนั้นมีมูลคาไมเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

  ขอ 15   ในกรณีที่ปรากฏวาผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในลักษณะอื่น 
นอกจากการผิดนัดชําระตนเงินหรือดอกเบีย้หรือการผิดเงื่อนไขเกีย่วกบัเงินทุนเพื่อการไถถอนหุนกู 
(ถามี) และเกิดความเสียหายขึ้น  ใหผูแทนผูถือหุนกูดําเนนิการเรียกรองคาเสียหายใหแกผูถือหุนกู 
ทั้งปวงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่อาจใชสิทธิเรียกรองเชนนั้นได  เวนแตขอกําหนดสิทธิกําหนดไว 
เปนอยางอื่น 

  ขอ 16   ในกรณีที่ปรากฏวาผูออกหุนกูผิดนัดชําระตนเงนิหรือดอกเบีย้ หรือผิดเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงนิทนุเพื่อการไถถอน (ถามี) ใหผูแทนผูถือหุนกูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนกูเพื่อขอมติในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิและสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 
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  ขอ 17   ในการแจงกรณีที่ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ  ใหผูแทนผูถือ 
หุนกูแจงเปนหนังสือแกผูถือหุนกูที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหุนกู  โดยระบุถึงการดําเนินการของ 
ผูแทนผูถือหุนกูตามอํานาจหนาที่ในกรณีดงักลาว ตลอดจนผลการดําเนินการนัน้ดวย 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําภายในเกาสิบวันนบัแตวันที่ผูแทนผูถือหุนกู 
รูหรือควรรูถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือนับแตวันที่ไดดาํเนินการตามอํานาจหนาที่ 
หรือนับแตวันที่ปรากฏผลการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หรือนับแตวันที่ไดรับการรองขอ  
แลวแตกรณ ี

  ขอ 18   ในการดําเนินการจดัใหมกีารประชุมผูถือหุนกูเพื่อขอมติของผูถือหุนกู 
ใหผูแทนผูถือหุนกูแจงเปนหนังสือถึงการจัดใหมีการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนกูทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถือหุนกูทราบลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวนัประชุม 

  ขอ 19   ในการดําเนินการเรยีกรองคาเสียหาย บังคับหลักประกนั หรือบังคับชําระหนี้  
ใหผูแทนผูถือหุนกูออกคาใชจายเพื่อการดงักลาวลวงหนาไปพลางกอน   
  กอนดําเนินการแจกจายทรัพยสินที่ไดจากการเรียกรองคาเสียหาย บังคบัหลักประกนั 
หรือบงัคับชําระหนีใ้หแกผูถือหุนกูในแตละครั้ง  ใหผูแทนผูถือหุนกูมสิีทธิหักคาใชจายที่ทดรองจายไป 
เพื่อการดังกลาวออกจากทรัพยสินนัน้ได 

  ขอ 20   ภายใตบังคับขอ 19 เมื่อดําเนินการเรียกรองคาเสียหาย บังคับหลักประกันหรือ
บังคับชําระหนี้แลว  ใหผูแทนผูถือหุนกูรวบรวมและแจกจายทรัพยสินที่ไดจากการเรียกรองคาเสียหาย 
บังคับหลักประกัน หรือบังคับชําระหนีใ้หผูถือหุนกูตามสัดสวนที่ผูถือหุนกูแตละคนพึงไดรับใหถูกตอง
และครบถวน   ทั้งนี้ ผูแทนผูถือหุนกูตองจดัทําบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพยสิน  
คาใชจายตาง ๆ และการแจกจายทรัพยสินไวทกุขั้นตอน 

  ขอ 21   หามมิใหผูแทนผูถือหุนกูกระทําการดังตอไปนี ้
(1) เขาทําสัญญารับหลักประกนัที่มีขอความแหงสัญญาที่เปนผลใหไมอาจดําเนินการ 

บังคับหลักประกันได 
(2) ยอมใหมกีารปลดหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันนอกเหนอืจากที่ระบุไวใน 

ขอกําหนดสิทธิ 
(3)  นําทรัพยสินที่เปนประกันการออกหุนกูซ่ึงอยูในการครอบครองของผูแทน 

ผูถือหุนกูไปแสวงหาประโยชนหรือยอมใหบุคคลใดนําไปแสวงหาประโยชน  เวนแตขอกําหนดสทิธิ 
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
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(4)  เขาซ้ือไมวาโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทรัพยสินที่เปนประกนัการออกหุนกูนั้น 
หรือทรัพยสินของผูออกหุนกูที่อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีเพื่อการชําระหนี้ตามหุนกู 

(5)  รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อตนเองจาก 
บุคคลใด ๆ ที่เขาซ้ือหลักประกันหรือทรัพยสินที่อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  ในกรณีที่มีการ
บังคับหลักประกันหรือบังคับชําระหนี ้

(6)  รับผลประโยชนตอบแทนอื่นใดจากการดําเนินการเรยีกรองคาเสียหาย บังคับ 
หลักประกนัหรือบังคับชําระหนี้ นอกเหนือจากผลประโยชนที่ไดตกลงไวในสัญญาแตงตั้งผูแทน 
ผูถือหุนกู 

(7)  ประนีประนอมยอมความในการดําเนนิการเรียกรองคาเสียหาย บังคับหลักประกนั 
หรือบังคับชําระหนี้   ทั้งนี้ เวนแตการประนีประนอมยอมความนั้นไมทําใหผูถือหุนกูไดรับชําระหนี้ 
และคาเสียหายนอยลงกวาทีค่วรจะไดรับตามสิทธิ หรือไดรับมติจากทีป่ระชุมผูถือหุนกูใหประนีประนอม 
ยอมความได 

(8) หักเงินทีต่องแจกจายใหแกผูถือหุนกูซ่ึงไดมาจากการเรยีกรองคาเสียหาย 
บังคับหลักประกันหรือบังคับชําระหนี้ เพือ่ชําระหนี้อ่ืนที่ผูถือหุนกูมีอยูกับผูแทนผูถือหุนกู 

(9) กระทําการใด ๆ อันมิชอบดวยหนาที่ซ่ึงอาจเปนผลใหผูถือหุนกูไมไดรับชําระหนี ้
ตามหุนกูอยางครบถวน 

ประกาศ ณ วนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544    
 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย



สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 19 ต.ค. 2544 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 33/2544 

คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

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

ที่ กจ. 17/2549 
คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ฉบับที่ 2) 

แกไขประกาศ กจ. 33/2544 ดังนี้ 
1. แกไข ขอ 3(1),  ขอ 10 
2. เพิ่ม ขอ 3(2/1) 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

16 พ.ค. 49 เปนตนไป) 
2 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ. 35/2549 
คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ฉบับที่ 3) 

แกไขขอ 3(1)  ขอ3(2/1) และ 
วรรคหนึ่งของขอ 10 แหง 
ประกาศ กจ. 33/2544 
 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  
1ม.ค. 50 เปนตนไป) 
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