เอกสารรับฟงความคิดเห็น
เลขที่ 1/2562
เรื่อง การปรับปรุงแก#ไข ร%างข#อกําหนดว%าด#วยสิทธิและหน#าที่ของผู#ออกหุ#นกู#และผู#ถือหุ#นกู#
(สําหรับการเสนอขายตราสารหนีต้ อประชาชนเปนการทั่วไป (PO) และตอผู#ลงทุนรายใหญ (HNW)
รางข#อ 7.2 หน#าที่กระทําการ(ฐ) ผู#ออกหุ#นกู#จะไมนําเงินไปใช#เพื่อการใดอันแตกตางจากวัตถุประสงค7การใช#เงินที่ระบุไว#ในหนังสือชี้ชวน)

เผยแพร%เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ0 2562

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได#จัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผู#ที่เกี่ยวข#อง
ท%านสามารถ download เอกสารเผยแพร%ฉบับนี้ได#จาก http://www.thaibma.or.th/

ท%านสามารถส%งความเห็นหรือข#อเสนอแนะให#สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได#ตามที่ตดิ ต%อด#านล%าง
หรือ อีเมล0 : Legal@thaibma.or.th

วันสุดท#ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 15 มีนาคม 2562

ท%านสามารถติดต%อสอบถามข#อมูลเพิ่มเติมจากเจ#าหน#าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ดังนี้
นางสาวชนิดา วงศ0สุวรรณ โทรศัพท0 0-2257-0357 ต%อ 554
นางสาวพัดชา วิทยารัตนกุล โทรศัพท0 0-2257-0357 ต%อ 278

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขอขอบคุณทุกท%านที่ร%วมแสดงความคิดเห็น
และให#ข#อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร หองเลขที่ 10 A, D ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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ส%วนที่ 1: ที่มาและเหตุผล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการเป4ดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยปรับปรุงแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้สําหรับกรณีการเสนอขายตราสารหนี้แบบ PO1 ซึ่งกําหนดเพิ่มเติมใหผูออกตราสารหนี้เป4ดเผยขอมูล
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการใชเงิน แยกในแต=ละเรื่องที่ตองการใชเงิน และจํานวนเงินที่ใชโดยประมาณโดยระบุรายละเอียด
วัตถุประสงคการใชเงินตามหัวขอดังต=อไปนี้ ตามที่กําหนดไวในแบบ filing (ส=วนที่ 3 ขอที่ 1) และตองเป4ดเผยว=าใชเงินตามที่
ระบุไวอย=างไร ในแบบ 56-1
1. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปIจจุบัน
2. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการที่ไม=เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปIจจุบัน
3. เพื่อชําระคืนเงินกูหรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
4. กรณีอื่นๆ เช=น เงินทุนที่ใชหมุนเวียนกิจการ
แต=อย=างไรก็ตาม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ไดเป4ดรับฟIงความคิดเห็นร=างขอกําหนดว=าดวย
สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู(“ร%างข#อกําหนดสิทธิ”) สําหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต=อประชาชน
เปNนการทั่วไป (Public Offering : PO) ระหว=างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และเป4ดรับฟIงความ
คิดเห็นต=อร=างขอกําหนดสิทธิสําหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงจํากัดต=อผูลงทุนรายใหญ= (High Net Worth :
HNW ) ระหว=างวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และไดนําผลการรับฟIงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เสนอต=อสํานักงาน ก.ล.ต. ก=อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการเป4ดเผยขอมูลดังกล=าว โดยร=างขอกําหนดสิทธิที่อยู=
ระหว=างการพิจารณาปรับปรุงแกไขของสํานักงาน ก.ล.ต. ยังไม=ไดมีขอความรองรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช
เงินที่แตกต=างไปจากหนังสือชี้ชวน ทําใหผูออกตราสารหนี้ที่ตองการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตองจัดประชุมผูถือหุนกู
เพื่อลงมติอนุมัติใหผูออกตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินในทุกกรณี
ดังนั้น เพื่อใหผูออกตราสารหนี้มีความยืดหยุ=นในทางปฏิบัติในกรณีที่เป4ดเผยขอมูลวัตถุประสงคการใชเงิน
ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงเพิ่มเติมแลว แต=ต=อมามีความจําเปNนตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงิน
จึงมีการนําเสนอการแกไขปรับปรุงร=างขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ต=อประชาชนเปNนการทั่วไป(PO) และ
ต=อผูลงทุนรายใหญ= (HNW) เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังกล=าว
ส%วนที่ 2: สรุปสาระสําคัญของการแก#ไขปรับปรุงร%างข#อกําหนดสิทธิ ข#อ 7.2 (ฐ)
ร%างข#อกําหนดสิทธิที่นําเสนอต%อสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอ 7.2 หนาที่กระทําการ
(ฐ) ผูออกหุนกูจะไม=นาํ เงินไปใชเพื่อการใดอันแตกต=างจาก
วัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไวในหนังสือชีช้ วน
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การแก#ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ขอ 7.2 หนาที่กระทําการ
(ฐ) ผูออกหุนกูจะไม=นาํ เงินไปใชเพื่อการใดอันแตกต=างจาก
วัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไวในหนังสือชีช้ วน
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงคการใชเงิ น
ภายหลั ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต= า งไ ปจากหนั ง สื อ ชี้ ช วน
การเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงคการใชเงิ น ตองเปN น ไปตาม

โดยแกไขปรับปรุงแบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขายแบบ PO ที่เกี่ยวของ ไดแก= แบบ 69-DEBT-PO (สําหรับกรณีรายครั้ง)แบบ 69-DBET-PO-REIT
แบบ 69-DEBT-PO-IFT แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY และแบบ 69-pricing (สําหรับกรณี MTN)
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ร%างข#อกําหนดสิทธิที่นําเสนอต%อสํานักงาน ก.ล.ต.

การแก#ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักเกณฑดังนี้
1. กรณีที่เปVนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีนัยสําคัญ
ผูออกหุนกูตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และเป4ดเผยขอมูลดังกล=าวผ=านตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยกรณีผูออกหุนกูเปNนบริษัทจดทะเบียนใหเป4ดเผย
ขอมูลผ=านตลาดหลักทรัพย ในกรณีผูออกหุนกูไม=ใช=บริษัทจด
ทะเบียนใหเป4ดเผยผ=าน website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ การเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม=มีนัยสําคัญ ไดแก=
1.1 การเกลี่ยวงเงินหรือค=าใชจ=ายระหว=างรายการที่มี
การเป4ดเผยไวแลวในหนังสือชีช้ วน
1.2 การเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการใชเงินที่มี
การเป4ดเผยไวแลวในหนังสือชีช้ วน
1.3 การใชเงินในเรื่องที่ไม=ไดเป4ดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลซึ่งเปNนไปตามหลักเกณฑอย=างใดอย=างหนึ่งดังนี้
1.3.1กรณีเปNนการใชเงินในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจที่เป4ดเผยไวในหนังสือชี้ชวน มูลค=าการใชเงินที่
เปลี่ยนแปลงไปตองไม=เกินรอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ได
จากการเสนอขายหุนกูในครั้งนั้น
1.3.2 กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค=าการ
ใชเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตองไม=เกินรอยละ 15 ของจํานวนเงิน
ที่ไดจากการเสนอขายหุนกูในครั้งนั้น
2. กรณีที่เปVนการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีนัยสําคัญ
ผูออกหุนกูตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกู2

สมาคมจึงเป4ดรับฟIงความคิดเห็น การปรับปรุงร=างขอกําหนดสิทธิขอ 7.2 (ฐ) ดังกล=าว และไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น
เพื่อขอรับฟIงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป และสมาคมจะไดรวบรวมความเห็นของผูมีส=วนเกี่ยวของดังกล=าว
นําเสนอต=อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร=างมาตรฐานขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้
ต=อประชาชนเปNนการทั่วไป (PO)และต=อผูลงทุนรายใหญ= (HNW) ต=อไป
ทั้งนี้ ขอไดโปรดส=งความคิดเห็นและขอเสนอแนะต=อสมาคม ไดที่ e-mail : Legal@thaibma.or.th ตั้งแต=วันที่
18 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562
หมายเหตุ (1) องค0ประชุม ประกอบดวย ผูถือหุนกูจํานวน 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุนกูรวมกันไม=นอยกว=า 50% ของจํานวนหุนกูที่ยังไม=ไถ=ถอนทั้งหมด สําหรับการ
ประชุมครั้งใหม=ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก=อนที่ไม=สามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุม ใหองคประชุมครั้งใหม=ประกอบดวยผูถือหุนจํานวน 2 รายขึ้น
ไป ซึ่งถือหุนรวมกันไม=นอยกว=า 20% ของจํานวนหุนกูที่ยังไม=ไถ=ถอนทั้งหมด
(2) มติดังกล=าวตองไดรับคะแนนเสียงขางมากไม=นอยกว=า 66% ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูที่เขาร=วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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