ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 37/2552
เรื่ อง คุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทา
ตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 41(3) มาตรา 46 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบคาขอตามประกาศนี้
(1) คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “บริ ษทั ” “บริ ษทั จดทะเบียน”
“บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” และ “ผูม้ ีอานาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าว
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
(2) “ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้
(3) “การเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัด” หมายความว่า การเสนอขาย
(ก) ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามหมวด 2 ของภาค 2 และหมวด 3 ของภาค 3 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่
(ข) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ตามหมวด 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ และ
(ค) หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ตามหมวด 3
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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หมวด 1
คุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
_______________
ข้อ 3 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(ค) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อ
(ง) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่มิใช่การจัดการกองทุนรวมหรื อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(2) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่ชดั เจน โดยอย่างน้อย
ต้องแยกส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ออกจากส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ให้สินเชื่อ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อส่ วนงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการกระทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ตลอดจนมีโครงสร้างการจัดการและระบบการควบคุมภายใน
ที่สามารถป้องกันการกระทาอันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกู้
(3) มีกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ที่มีจริ ยธรรม มีความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะดาเนินการ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความตั้งใจที่จะดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
(ข) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(ค) เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
(ง) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทา
อันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต
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(จ) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายนั้น
(ฉ) เคยต้องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื่องจากกระทาความผิด
ตาม (ง) หรื อ (จ)
(ช) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เนื่ องจากการกระทาโดยทุจริ ต
(ซ) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอาพรางฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน
ที่แท้จริ งของบริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อของบริ ษทั ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรื อเคยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงาน คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ฌ) มีพฤติกรรมในระหว่างเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
บริ ษทั ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ว่ามีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อ
ขาดความระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของบริ ษทั และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
อย่างร้ายแรง หรื อทาให้ตนเองหรื อบุคคลอื่นได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องนั้น
(ญ) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทาหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบ
ดูแลมิให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ฝ่ าฝื นหรื อปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามตาม (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรื อ (ญ) ให้พิจารณาจากข้อมูล
ย้อนหลังห้าปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขอต่อสานักงาน
ข้อ 4 ให้บุคคลที่ประสงค์จะให้บริ การเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูย้ นื่ คาขอต่อสานักงาน
ตามแบบที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของคุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่าว
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาการตรวจสอบดังกล่าวภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 5 สาหรับผูย้ นื่ คาขอรายที่สานักงานพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อ 3 ให้สานักงานประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
สาหรับผูย้ นื่ คาขอรายที่สานักงานพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อ 3(3) (ฉ) (ช) (ซ)
(ฌ) หรื อ (ญ) ให้สานักงานมีอานาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
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(1) หากข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุที่ทาให้ขาดคุณสมบัติมิใช่เรื่ องร้ายแรงหรื อผูย้ นื่ คาขอ
ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ให้สานักงานมีอานาจประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ด้
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ในการแจ้งผลการพิจารณาคาขอ ให้สานักงานกาหนด
ระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอของบุคคลรายนั้นในคราวต่อไป โดยคานึ งถึงความร้ายแรง
ของเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติเป็ นรายกรณี ทั้งนี้ ในกรณี ที่สานักงานกาหนดระยะเวลา
การรับพิจารณาคาขอ ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่ง
หรื อวันพ้นโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อวันที่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับมีคาสัง่ เปรี ยบเทียบ
หรื อวันที่สานักงานมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ 3(3) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) หรื อ (ญ) แล้วแต่กรณี
ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติ
การเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้สานักงานทราบถึงข้อเท็จจริ งดังกล่าวภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรได้รู้ถึงการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาให้บุคคลดังกล่าว
แก้ไขเหตุที่ทาให้ขาดคุณสมบัติการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ่อนก็ได้
ข้อ 7 ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อได้ขาดคุณสมบัติ
การเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรื อบุคคลดังกล่าวไม่มีการแก้ไขเหตุ
ที่ทาให้ขาดคุณสมบัติหรื อไม่สามารถแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
หรื อบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 2 ของประกาศนี้ ให้สานักงาน
มีอานาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้บุคคลดังกล่าวชี้แจง หรื อส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) สั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขการกระทา หรื อสั่งให้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
(3) สั่งพักหรื อเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ โดยอาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขไว้ดว้ ยก็ได้
คาสัง่ ของสานักงานตามวรรคหนึ่ง (3) ไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าวในการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูท้ ี่ได้ออกไปแล้วก่อนวันที่สานักงานมีคาสั่ง
ทั้งนี้ เท่าที่จาเป็ นจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลรายใหม่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูค้ รั้งนั้น
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หมวด 2
การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
______________
ส่วนที่ 1
การไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ง
_______________
ข้อ 8 เว้นแต่จะเป็ นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน บุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชี
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูข้ องหุน้ กูท้ ี่ออก
ในแต่ละครั้งได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นมูลหนี้เดียวกับที่จะทาหน้าที่
เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมีสิทธิออกเสี ยงเกินร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของผูอ้ อกหุน้ กูน้ ้ นั ทั้งนี้ หุน้ ของผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั กล่าวที่หา้ งหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ดังต่อไปนี้ถืออยูใ่ ห้นบั เป็ นหุน้ ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ ว้ ย
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
(ข) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
จาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกจากัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิ บของทุนทั้งหมด
ของห้างหุน้ ส่ วนจากัดนั้น
(ค) บริ ษทั ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนตาม (ก) หรื อ (ข) ถือหุน้ โดยมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันเกินร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ง) บริ ษทั ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อบริ ษทั ตาม (ค) ถือหุน้ โดยมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันเกินร้อยละสามสิ บ
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(จ) บริ ษทั ที่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(3) มีผอู ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นผูถ้ ือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสี ยงในผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ กินร้อยละห้า
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูน้ ้ นั
ทั้งนี้ หุน้ ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่หา้ งหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ตาม (2) (ก) ถึง (จ) ถืออยูใ่ ห้นบั รวมเป็ นหุน้
ที่ถือโดยผูอ้ อกหุ้นกูด้ ว้ ย โดยอนุโลม
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(4) มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกันถือหุน้ โดยมีสิทธิออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละห้าของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยง ทั้งในผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละใน
ผูอ้ อกหุ้นกู้ เว้นแต่เป็ นการถือหุน้ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(5) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกหุน้ กู้
เว้นแต่บุคคลนั้นเป็ นกรรมการที่ไม่มีอานาจในการจัดการของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละผูอ้ อกหุน้ กู้ ซึ่งมีจานวน
ไม่เกินหนึ่งคน และเฉพาะกรณีที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีกรรมการของบริ ษ ทั ไม่นอ้ ยกว่าเก้าคน
(6) มีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยในผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ในลักษณะอื่นที่อาจเป็ นเหตุให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูข้ าดความเป็ นอิสระในการดาเนินงาน
ข้อ 9 ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นลักษณะที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามข้อ 8 ได้รับการผ่อนผันให้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูข้ องหุน้ กูท้ ี่ออกในครั้งนั้นได้
หากเป็ นการเสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัด ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ บั ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นลักษณะที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ผจู ้ องซื้อหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้รับทราบในเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่าย
ให้แก่ผจู ้ องซื้อหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณีที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะ
แต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูก้ บั ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นลักษณะที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง ให้การผ่อนผันที่ได้รับสิ้ นสุ ดลง และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ของหุน้ กูด้ งั กล่าวได้เฉพาะเท่าที่จาเป็ นระหว่างที่ผูอ้ อกหุน้ กูด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
การผ่อนผันตามข้อนี้มิให้ใช้บงั คับกับการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายใหม่อนั เป็ น
ผลจากการที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูก้ บั ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นลักษณะที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเอกสาร
ประกอบการเสนอขายหุน้ กู้
ส่ วนที่ 2
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
_______________
ข้อ 10 ในการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
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ต้องกระทาด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นกูเ้ ยีย่ งผูม้ ีวิชาชีพจะพึงกระทา
ในกิจการเช่นว่านั้น
ข้อ 11 ในการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นกิจการซึ่งต้อง
ลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูร้ ะบุไว้ดว้ ยว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ้ งั ปวง
ข้อ 12 ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ ูแลมิให้ผอู ้ อกหุ้นกูก้ ระทาการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ตามหุน้ กูอ้ นั จะทาให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดน้อยถอยลงในลักษณะ
ที่ทาให้สัดส่ วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลหนี้ตามหุ ้นกูต้ ่าลงกว่าที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
หรื อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจทาให้ผถู ้ ือหุน้ กูเ้ สี ยประโยชน์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
ในข้อกาหนดสิ ทธิ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นการใช้สอยทรัพย์สินตามปกติ
ข้อ 13 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งไม่ให้ความเห็นชอบในการนาทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
ออกหาผลประโยชน์ หากการหาผลประโยชน์น้ นั อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินหรื อจะ
เป็ นผลให้ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันนั้นมีมูลค่าไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิในลักษณะอื่น
นอกจากการผิดนัดชาระต้นเงินหรื อดอกเบี้ยหรื อการผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอนหุน้ กู้ (ถ้ามี)
และเกิดความเสี ยหายขึ้น ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ าเนินการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ้ งั ปวงภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่อาจใช้สิทธิเรี ยกร้องเช่นนั้นได้ เว้นแต่ขอ้ กาหนดสิ ทธิกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดชาระต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อผิดเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการไถ่ถอน (ถ้ามี) ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อขอมติในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิและสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ข้อ 16 ในการแจ้งกรณีที่ผอู ้ อกหุ้นกูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
แจ้งเป็ นหนังสื อแก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยระบุถึงการดาเนินการของ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามอานาจหน้าที่ในกรณีดงั กล่าว ตลอดจนผลการดาเนิ นการนั้นด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รู ้หรื อควรรู ้ถึงการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อนับแต่วนั ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หรื อ
นับแต่วนั ที่ปรากฏผลการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ แล้วแต่กรณี
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ข้อ 17 ในการดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นกูเ้ พื่อขอมติของผูถ้ ือหุน้ กู้
ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูแ้ จ้งเป็ นหนังสื อถึงการจัดให้มีการประชุมดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ข้อ 18 ในการดาเนิ นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย บังคับหลักประกัน หรื อบังคับชาระหนี้
ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ อกค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวล่วงหน้าไปพลางก่อน
ก่อนดาเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย บังคับหลักประกัน
หรื อบังคับชาระหนี้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีสิทธิหกั ค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไป
เพื่อการดังกล่าวออกจากทรัพย์สินนั้นได้
ข้อ 19 ภายใต้บงั คับข้อ 18 เมื่อดาเนินการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย บังคับหลักประกัน
หรื อบังคับชาระหนี้ แล้ว ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูร้ วบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
บังคับหลักประกัน หรื อบังคับชาระหนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ กูต้ ามสัดส่ วนที่ผถู ้ ือหุ ้นกูแ้ ต่ละคนพึงได้รับให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ทั้งนี้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งจัดทาบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการแจกจ่ายทรัพย์สินไว้ทุกขั้นตอน
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ระทาการดังต่อไปนี้
(1) เข้าทาสัญญารับหลักประกันที่มีขอ้ ความแห่งสัญญาที่เป็ นผลให้ไม่อาจดาเนินการ
บังคับหลักประกันได้
(2) ยอมให้มีการปลดหรื อเปลี่ยนแปลงหลักประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(3) นาทรัพย์สินที่เป็ นประกันการออกหุน้ กูซ้ ่ ึงอยูใ่ นการครอบครองของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไปแสวงหาประโยชน์หรื อยอมให้บุคคลใดนาไปแสวงหาประโยชน์ เว้นแต่ขอ้ กาหนดสิ ทธิกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น
(4) เข้าซื้อไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นประกันการออกหุ ้นกูน้ ้ นั
หรื อทรัพย์สินของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดีเพื่อการชาระหนี้ตามหุน้ กู้
(5) รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อตนเองจาก
บุคคลใด ๆ ที่เข้าซื้อหลักประกันหรื อทรัพย์สินที่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี ในกรณีที่มี
การบังคับหลักประกันหรื อบังคับชาระหนี้
(6) รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการดาเนินการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
บังคับหลักประกันหรื อบังคับชาระหนี้ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
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(7) ประนีประนอมยอมความในการดาเนินการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย บังคับหลักประกัน
หรื อบังคับชาระหนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความนั้นไม่ทาให้ผถู ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้รับชาระหนี้
และค่าเสี ยหายน้อยลงกว่าที่ควรจะได้รับตามสิ ทธิ หรื อได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ ห้ประนีประนอม
ยอมความได้
(8) หักเงินที่ตอ้ งแจกจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงได้มาจากการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
บังคับหลักประกันหรื อบังคับชาระหนี้ เพื่อชาระหนี้อื่นที่ผถู ้ ือหุน้ กูม้ ีอยูก่ บั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(9) กระทาการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ซ่ ึงอาจเป็ นผลให้ผถู ้ ือหุน้ กูไ้ ม่ได้รับชาระหนี้
ตามหุน้ กูอ้ ย่างครบถ้วน
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
___________
ข้อ 21 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสัง่ และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 33/2544 เรื่ อง คุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง
และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ 22 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 33/2544 เรื่ อง คุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทา
ตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรออก
ประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 33/2544
เรื่ อง คุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ลงวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

