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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Public Hearing) 
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคม) ได้เชิญชวนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม Focus Group เรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ี

ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อ

หารือเรื่องอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และวางแผนด าเนินการในการบรรเทาหรือขจัดอุปสรรค

ที่มีได้อย่างเหมาะสม 

สมาคมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Hearing) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/ 

EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Legal@ThaiBMA.or.th ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ครบ

ก าหนดระยะเวลาการเปิดรบัฟังความคิดเห็นแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ได้รบัความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมามากนัก สมาคมจึงออกไป

พบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและรวบรวมประเดน็ปัญหาในการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี ้

1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

สมาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม
(http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Legal@ThaiBMA.or.th รวมทั้งเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย 

2. จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละคร้ัง  

จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ราย คือ ธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง และเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ านวน 8 ราย 

คือ ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 1 แห่ง และส านักงานกฎหมาย 2 แห่ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น หน่วยงาน/องค์กร 
ธนาคารพาณิชย ์จ านวน 5 ราย  ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ จ านวน 1 ราย บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานกฎหมาย 2 ราย Baker & Mckenzie 

Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. 
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3. พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น  

4. ผลการรับฟังความคิดเห็น 

สมาคมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2560 และเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ที่ผ่านมา ท้ังนี้ ผู้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขแนวปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่สมาคมเสนอ อย่างไรก็ดี มีผู้ให้

ความเห็นบางรายไม่เห็นด้วยในประเด็นดังน้ี 

           ความเห็นจาก hearing ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม 

1..การใช้ความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เย่ียงผู้มีวิชาชีพจะพึงกระท าในกิจการเช่นว่านั้น 
(1) หน้าที่ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เสนอให้ถาม
ส านักงาน ก.ล.ต. ถึงความคาดหมายที่ส านักงานอยากได้จาก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้วให้ออกเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ด าเนินการตามความคาดหมาของส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) สมาคมจะสอบถามส านักงาน ก.ล.ต. ถึงความคาดหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องประกอบธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวัง ซึ่งจะน าเสนอเป็นแนวทางเพื่อให้ส านักงาน ก.ล.ต.
พิจารณาจัดท าแนวปฏิบัติในการท าหน้าท่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป 

(2)..หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น เสนอให้          
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ไปดูข่าวหรือข้อมูลใดๆ จากส านักงาน 
ก.ล.ต. แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้แจ้งข่าวหรือข้อมูลใดๆ แก่
ส านักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบแล้วไม่พบ ให้ถือ
ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ท าหน้าท่ีแล้ว 

(2) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้ท าหน้าท่ีแล้ว และไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ 

(3) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น พิจารณา
เหตุการณ์ต่างๆ โดยหาจากแหล่งข่าวที่เช่ือถือได้ และแจ้งทาง
อีเมล์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ 

(3) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ควรเป็นอิสระและไม่
ควรต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่  
 

(4) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบ แต่หากส านักงาน ก.ล.ต. ออกเป็นแนว
ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นเกณฑ์จะดีมากเพราะจะถือว่าเป็นหน้าที่ของ      
ผู้ออกหุน้กู้ท่ีต้องท า 

(4) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเป็นเรื่องที่
ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ สมาคมจะน าข้อเสนอดังกล่าวเสนอ
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

(5) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น พิจารณา
เหตุการณ์ต่างๆ โดยหาจากแหล่งข่ าวที่ เ ช่ือถือได้ หรือทาง
อินเตอร์ เน็ต แล้วท าหน้าที่ตรวจสอบความจริง หากกรณี
ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาด แต่ปรากฏภายหลั งว่ามี
เหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งปรากฏจากแหล่งข่าวอื่นๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ทราบ (ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบ) จะถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท า
หน้าท่ีอยา่งดีที่สุดแล้ว 
 
 
 

(5) การปฏิบัติตามหน้าที่ใช้ความระมัดระวังทั่วไป โดยต้อง
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหากกรณีไม่แน่ชัดว่าเป็น
เหตุผิดนัดหรือไม่ เช่น Technical Default ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู ้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาลงมติตัดสิน 
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           ความเห็นจาก hearing ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม 

2..ดูแลมิให้ผู้ออกหุ้นกู้กระท าการใดๆ เกี่ยวกับหลักประกันอันจะท าให้มูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหุ้นกู้
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจท าให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ 
(1) ควรเปลี่ยนค าว่า  “ดูแล” เป็น “ติดตาม”และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบและเรียกประชุมเพื่อขอมติด าเนินการ เนื่องจากหลักประกัน
เป็นทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดูแลมิให้
หลักประกันมีมูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อ
หุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและจะต้องไม่กระท าการใดๆ
เกี่ยวกับหลักประกันอันจะท าให้มูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วน
มูลค่าหลักประกันต่อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ 

(1) ควรก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยให้มีหน้าที่ติดตาม (Monitor) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธิ ซึ่งแนวปฏิบัติอาจจะก าหนดกลไกให้ผู้แทน      
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิได้ รวมถึงการ
ก าหนดหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องกระท าต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เช่น ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้อง
บ ารุงรักษาหลักประกัน ประเมินมูลค่าหลักประกัน และน าส่ง
เอกสารที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ monitor หลักประกัน เป็นต้น  

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบหลักประกันได้ แต่ไม่สามารถติดตาม
ไม่ให้หลักประกันลดน้อยถอยลง   

(2 )  การก าหนดหน้ าที่ ของผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ในการดู แล
หลักประกันนั้นอาจจะต้องพิจารณาประเภทของหลักประกัน
และเง่ือนไขเกี่ยวกับหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิด้วย  เช่น ในวันออกหุ้นกู้ตกลงให้มีหลักประกันเป็นที่ดิน
มูลค่า 100 ล้านบาท ดังนั้น ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมีที่ดินเป็น
หลักประกัน  แต่ปัญหา ในทางปฏิ บั ติ มู ลค่ าที่ ดิ นที่ เ ป็ น
หลักประกันอาจจะลดลง ซึ่งอาจท าให้ผิดข้อตกลงที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่แรกได้  ในทางปฏิบัติผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรมีหน้าที่ต้อง 
maintain หลักประกัน แต่อาจจะก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้      
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องมีหน้าที่ประเมินหลักประกัน แล้วแจ้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รับทราบว่าหลักประกันมีมูลค่าลดลง 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้ออกหุ้นกู้ให้น ามูลค่าหลักประกันมา
เพิ่มทดแทนหลักประกันเดิมที่มูลค่าลดน้อยถอยลง 
 เสนอให้แยกเป็น 2 กรณี คือ  

1. บังคับให้มีหลักประกัน โดยไม่ต้อง maintain หลักประกัน 
เชน่ จดจ านอง เป็นต้น 
 2. ต้อง maintain มูลค่าของหลักประกัน โดยต้องมีกลไก
บังคับ เช่น หลักประกันเป็นเครื่องบิน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาซ่อมแซม  ก็ต้องก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่
ในการบ ารุงรักษาทรัพย์หลักประกันและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
แล้วน าส่งเอกสารการบ ารุ งรักษาดังกล่าวให้แก่ผู้แทน          
ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น 

 ในทางปฏิบัติกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน เช่น 
ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนจ านองหลักประกันเดิมแล้ว แต่หลักประกัน
ใหม่ยังไม่สามารถน ามาจ านองได้เป็นเวลา 7 วัน ในช่วง
ระยะเวลา 7 วันดังกล่าวหุ้นกู้จะไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจท า
ให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ได ้ดังนั้นควรก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
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เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีนี้ด้วย 
(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรใช้ดุลยพินิจในการดแูลหลักประกัน หาก
เกิดการผิดนัดการดูหลักประกันท าได้ยากมาก จึงเสนอให้ผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรเข้าไปดูแลหลักประกัน และไม่ทราบว่าหากผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าท่ีดูแลหลักประกันต้องดูแลเพียงใดจึงจะเพียงพอ 

(3) ควรก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยให้มีหน้าที่ติดตาม (Monitor) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธิ ซึ่งแนวปฏิบัติอาจจะก าหนดกลไกให้ผู้แทน      
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิได้ รวมถึงการ
ก าหนดหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องกระท าต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เช่น ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้อง
บ ารุงรักษาหลักประกัน ประเมินมูลค่าหลักประกัน และน าส่ง
เอกสารที่ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาหลักประกันให้แก่ผู้แทน         
ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ monitor หลักประกัน เป็นต้น 

3..ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ (นอกจากการช าระเงินต้น/ดอกเบี้ย/การด ารง reserve) และเกิดความเสียหาย ต้อง
เรียกร้องค่าเสียหายภายใน 90 วัน 
(1) หน้าท่ีกระท าการในข้อนี้ไม่ถูกต้อง และย้อนแย้งกับการปฏิบัติ
โดยทั่วไปของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  และย้อนแย้งกับข้อก าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิ กล่าวคือเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้
ฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
และเรียกประชุมเพื่อขอมติด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ในที่ประชุม
พิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดเพียงพอที่จะเรียกช าระหนี้คืน
ทั้งหมดหรือไม่ (Call Default, declare all due and become 
payable) 

 

(2) ข้อก าหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงภายใน 90 วันนับแต่วันที่อาจใช้
สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ (เพราะต้องมี
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อส ารวจความเสียหายก่อน กว่าจะ
สรุปความเสียหายและเริ่มฟ้องร้องได้น่าจะเกินกว่า 90 วันแล้ว) 

(2) ระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 90 วัน อาจจะ
น้อยเกินไป เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ตามทะเบียนเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ โดยระบุการด าเนินการและผลการด าเนินการ 
(1) หน้าที่กระท าการในข้อนี้ไม่ถูกต้อง และย้อนแย้งกับการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้แทนฯ และย้อนแย้งกับข้อก าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิ กล่าวคือเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้
ฝ่าฝืนข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
และเรียกประชุมเพื่อขอมติด าเนินการผู้ถือหุ้นกู้ในที่ประชุมจะ
พิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดเพียงพอที่จะเรียกช าระหนี้คืน
ทั้งหมดหรือไม่ (Call Default, declare all due and become 
payable) 

 

5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือบังคับช าระหนี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเมื่อบังคับช าระหนี้ได้แล้ว ให้ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้หักค่าใช้จ่ายที่ออกล่วงหน้าก่อนแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้ 
5.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
(1)ไม่ เห็นด้ วย เนื่องจากเป็นค่าใ ช้จ่ายที่สู งมาก แค่ เพียง
ค่าธรรมเนียมศาล ก็เท่ากับ 0.10% ของมูลหนี้แล้ว ซึ่งถ้ามูลหนี้ 

(1) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง
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20,000 ล้านบาท  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถึง 
20 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าทนาย ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ด าเนินการบังคับหลักประกัน ค่าด าเนินการขายทอดตลาด ค่าจ้าง
ผู้ด า เนินการขายทอดตลาด ค่าโฆษณาขายทอดตลาดค่า
ด าเนินการประชุม (กว่าจะจบสิ้นขบวนการอาจจะต้องประชุม
หลายครั้ง บางกรณีอาจมากถึง 20 ครั้ง) นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆเพิ่มเติมในกรณีผู้ออกหุ้นกู้  และ /หรือ หลักประกันอยู่
ต่างประเทศ เช่นค่าด าเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ และ
อื่นๆในต่างประเทศ การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหนี้ตัวจริง
ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จึงไม่จูงใจให้ท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ดังนั้นจึงเห็นควรจัดตั้ง Sinking Fund และเมื่อเงินใน Sinking 
Fund หมดให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงท าให้
ผู้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจ านวนลดลง สมาคมจะน า
ข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

(2) เสนอให้จัดตั้งกองทุนกลางโดยให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเข้า
กองทุน ใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดการผิดนัดช าระหนี้ หรือ
กรณีที่ต้องฟ้องร้องด าเนินคดีในศาล  ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมที่ช าระให้ส านักงาน ก.ล.ต. แทนการที่ผู้แทน         
ผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

(2) หากจัดตั้งเป็นกองทุนกลางอาจจะท าให้มีกระบวนการที่
ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการด าเนินการเก็บ
ค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองกลางส าหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

(3) เสนอให้จัดตั้งกองทุนรวม โดยบังคับผู้ออกหุ้นกู้ให้จัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อระดมเงินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติหน้าที่และจ ากัดวงเงินส าหรับการตั้งกองทุน โดยผู้แทน     
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายมีฐานะเป็นผู้จัดการกองทุนและมีการรายงาน
ก าไร รายได้ทุกเดือนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ 

(3) หากจัดตั้งเป็นกองทุนรวมอาจจะท าให้มีกระบวนการที่
ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการด าเนินการเก็บ
ค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองกลางส าหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(4) หน้าที่ในการออกเงินทดรองจ่าย เสนอว่าให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ออกแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานบังคับให้มี Sinking Fund เพื่อให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้เงินในส่วนนี้เป็นค่า operation ต่างๆ 
โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน  

(4) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส าหรับค่าใช้จ่ายต่ างๆ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงท าให้
ผู้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจ านวนลดลง สมาคมจะน า
ข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

(5) เสนอให้จัดตั้งกองทุนส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมศาล โดยให้
ส านักงาน ก.ล.ต. เก็บเงินตอนยื่น filling โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ทุกราย
ร่วมสะสมเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ส าหรับ
ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้ผิดนัดก็ต้องร่วมสะสมเงินเข้ากองทุนเช่นกัน 
และการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวควรจะมีวงเงินท่ีจ ากัดว่าสูงสุดเท่าไร
อาจจะพิจารณาจาก Issuer size ใช้หลักการเดียวกับเงิน
ประกันสังคม (คนที่ ไม่ ได้ ใช้บริการก็มีหน้าที่ช าระเ งินเพื่อ
ส่วนกลาง) 

(5) หากจัดตั้งเป็นกองทุนอาจจะท าให้มีกระบวนการที่ซับซ้อน
และต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการด าเนินการเก็บค่าใช้จ่าย
เข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองกลางส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

5.2. การก าหนดให้มี reserve account / sinking fund เพ่ือเป็นเงินส ารองให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด าเนินการ 
(1)หน้าที่ในการออกเงินทดรองจ่ายให้ส านักงาน ก.ล.ต. ควร
ออกเป็นกฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติมาใช้บังคับในการจัดตั้ ง 

(1) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง
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Sinking Fund เพื่อใช้เป็นเงินทุนส ารองส าหรับค่าใช้จ่าย
หมุนเวียน หรือค่าจัดประชุม โดยก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องมี
ใน Sinking Fund 

ค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงท าให้
ผู้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจ านวนลดลง สมาคมจะน า
ข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

(2) Sinking Fund จะใช้ส าหรับค่า Normal Operation เท่านั้น 
ไม่รวมถึงค่าด าเนินการทางศาล เสนอว่าให้ส านักงาน ก.ล.ต. ออก
แนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานบังคับให้ชัดเจนว่า Sinking Fund รวมถึง
ค่าอะไรบ้าง มีจ านวนเงินเท่าไร เพราะถ้าส านักงาน ก.ล.ต. ไม่
ก าหนดให้ชัดเจน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องท าการเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้
ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกัน 

(2) เนื่องจากค่าธรรมเนียมศาลเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น การจัดตั้ง Sinking Fund 
ควรจัดตั้งส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลใน
กรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดีด้วย  

(3) ในกรณีที่มี Potential Conflict ก าหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิจ้างผู้เช่ียวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยไม่
ต้องขอความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญให้รวมอยู่ใน Sinking Fund 

(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องจ่ายไปล่วงหน้านั้น 
รวมถึงค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
ซึ่งรวมอยู่ใน Sinking Fund ด้วย 

(4)..ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่คงเงินไว้ใน Sinking Fund ให้ครบจ านวน
ตามที่ก าหนดเสมอ และควรให้ผู้ออกมีสิทธิได้รับเงินทยอยคืนจาก 
Sinking Fund ที่จ่ายเข้ามาตั้งแต่แรก 

(4) ส าหรับกระบวนการจัดท า Sinking Fund และขั้นตอนต่างๆ 
สมาคมจะน าเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

6. เมื่อบังคับช าระหนี้ได้แล้ว ให้รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามสัดส่วน 
(1)..เห็นควรท าให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่านั้น และเห็นควรเพิ่มเติมเรื่องการ  
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้ตาม   
สัดส่วนและการก าหนดวิธีการแจกจ่ายทรัพย์สินและช าระหนี้ให้  
ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีช่ือหลังวันปิดสมุดทะเบียน  นอกจากนี้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าท่ีกระท าการและ/หรือข้อก าหนด
ในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส านักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ 

(1) อาจจะก าหนดเป็นแนวทางส าหรับการรวบรวมและแจกจ่าย
ทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามส่วนที่ควรจะได้  ซึ่งต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย 

7..จัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายการแจกจ่าย 
(1) หน้าที่ในการรวมทรัพย์สินเพื่อมาช าระหนี้ เป็นหน้าที่ของ   
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่า
หน้าที่กระท าการและ/หรือข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ 

(1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ในการรวมทรัพย์สินเพื่อ
มาช าระหนี้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการ
ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

8...ท าสัญญารับหลักประกันที่บังคับไม่ได้ 
(1) สัญญารับหลักประกันร่างโดยที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นที
ยอมรับ หากที่สุดแล้วสัญญารับหลักประกันบังคับไม่ได้ (ซึ่งจะต้อง
เป็นตามค าสั่งศาล ) ก็ไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้แทน         
ผู้ถือหุ้นกู้  นอกจากนี้ส านักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่า
หน้าที่งดเว้นกระท าการและ/หรือข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ 
 

 

(1) หากสัญญารับหลักประกันไม่สามารถใช้บังคับได้ ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ไม่ต้องรับผิด ส่วนข้อเสนอให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
หน้าที่งดเว้นกระท าการและ/หรือข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่นั้น สมาคมจะเสนอต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. พิจารณาต่อไป 
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(2)..เสนอวา่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีหน้าท่ีตรวจสอบค ารบัรองและการ
รับประกัน 

(2) เห็นควรให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่อง
การตรวจสอบค ารับรองและการรับหลักประกันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช้หน้าท่ีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

9. น าหลักประกันในครอบครองของตนไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้บุคคลอื่นหาประโยชน์โดยข้อก าหนดสิทธิไม่อนุญาต 
(1)หลักประกันเป็นทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้  อยู่ ในความ
ครอบครองของผู้ออกหุ้นกู้สิ่งที่อยู่ในความครอบครองของผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู้คือนิติกรรมสัญญาหลักประกัน ดังนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะ
น าหลักประกันในครอบครองของตนไปแสวงหาประโยชน์หรือยอม
ให้บุคคลอื่นหาประโยชน์โดยข้อก าหนดสิทธิไม่อนุญาตได้อย่างไร
หากมีบุคคลอื่นน าหลักประกันไปหาประโยชน์ก็ควรเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่น ามาเป็น
หลักประกัน นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่า
หน้าที่งดเว้นกระท าการและ/หรือข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ 

(1) หากผู้ออกหุ้นกู้จะน าหลักประกันไปแสวงหาประโยชน์หรือ
ยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์โดยข้อก าหนดสิทธิไม่ได้อนุญาตนั้น 
เป็นการกระท าที่ผิดต่อข้อก าหนดสิทธิอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไป
ตามข้อก าหนดสิทธิ ที่ก าหนดผลของการกระท าผิดข้อก าหนด
สิทธิไว้  

10. รับทรัพย์สิน/ประโยชน์เพ่ือตนเองจากบุคคลที่เข้าซ้ือทรัพย์หลักประกันหรือทรัพย์ท่ีถูกบังคับคดี 
(1)..กรณีบุคคลที่เข้าซื้อทรัพย์หลักประกันหรือทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี
มีธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารที่ท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  จะเป็น
การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่งดเว้นกระท าการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่งดเว้นกระท าการ
และ/หรือข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบของส านักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ 

(1) บุคคลที่เข้าซื้อทรัพย์หลักประกันหรือทรัพย์ท่ีถูกบังคับคดีกับ
ธนาคารที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ถือว่าเป็นการกระท าธุรกรรมหนึ่ง 
แยกต่างหากจากธุรกรรมส่วนตัวที่บุคคลดังกล่าวได้ท าไว้กับ
ธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้จึงไม่ถือเป็นการกระท าความผิด 

11. ประเด็นอื่นๆ 
11.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นสัญญามาตรฐาน 

(1 )สัญญามาตรฐานของสัญญาแต่ งตั้ งผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่
จ าเป็นต้องมีเพราะสิทธิและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อก าหนดสิทธิอยู่แล้ว 

(1) สิทธิและหน้าท่ีของผู้แทนผู้ถือถูกระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิอยู่

แล้วซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าสัญญามาตรฐานของ

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  

(2)..ไม่เห็นด้วยให้มีสัญญามาตรฐานในเรื่องสัญญาแต่งตั้งผู้แทน   
ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ควรใช้โปรแกรมในการ Alert Platform เป็นการ
ช่วยควบคุมการด าเนินการต่างๆ 

(2) หากจัดท าสัญญามาตรฐานของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะท าให้สามารถใช้สัญญาดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจจะใช้คู่กับโปรแกรมในการ 
Alert Platform เป็นการช่วยควบคุมการด าเนินการต่างๆ ด้วย 

11.2   การประชุมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

(1)..เสนอให้แก้ไขข้อ 5.2 เรื่องการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ กรณีการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุม ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นัดวันส่งหนังสือ
เรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยให้แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท าการ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงระยะเวลาแค่ 3 วันไม่เพียงพอ
ต่อการจัดส่งหนังสือเรียกประชุม  
 

(1) เห็นว่าระยะเวลา 3 วันไม่เพียงพอส าหรับการจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะหากติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะท าให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ทันเวลา จึงเห็นด้วยกับการแก้ไขระยะเวลาการจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การ 
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(2) (2)..ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ก าหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ
จ้างผู้เช่ียวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ 

(2) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถให้ความเห็นในที่ประชุม 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกินอ านาจในการใช้ดุลยพินิจหรือตัดสินใจ
เมื่อเทียบกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิจ้างผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวมา
ให้ความเห็นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ 
พิจารณาตามความเหมาะสม 

11.3 ค่าธรรมเนียมของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู ้

(1 )..ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้  โดยให้ก าหนดว่าค านวณจากค่าอะไรบ้างที่ผู้แทน         
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเรียกเก็บจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ 

(1) การคิดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าส าหรับการประกอบธุรกิจ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ควรเป็นดุลยพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ออก
หุ้นกู้ในการตกลงกัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

11.4 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู ้

(1) ..การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือ  
หุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้อง
ด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้
เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้  พร้อมทั้งแจ้งการเรียก
ประชุมและส่งส าเนาหนังสือเรียกประชุมให้แก่สมาคมตลาด     
ตราสารหนี้ไทย ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียก
ประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม โดยต้องจัดส่ง
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเมื่อสิ้นเวลาท า
การในวันท าการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน ขอให้แก้ไขโดย
หมายถึงวันท าการที่ไม่รวมวันหยุด เพราะหากรวมวันหยุดด้วยจะ
ท าให้ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือดังกล่าวน้อยลง 

(1) เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเรียก
ประชุม โดยก าหนดให้วันท าการดังกล่าวไม่รวมวันหยุด  

11.5 เสนอให้น าระบบ Global Note ที่บังคับใช้ในต่างประเทศมา
ใช้ในประเทศไทย โดยจะออกใบ Definitive เวลาเกิดเหตุผิดนัด 
และมี Trustee ออกใบ Name Certificate  ให้ผู้ถือหุ้นกู้น าไป
ฟ้องคดีเอง 

สมาคมจะน าเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป 

5. ประเด็นที่ขอให้พิจารณา 

สมาคมจะน าผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการอนุพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อประกอบการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวต่อไป 


