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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
การปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

(ส ำหรับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป (PO) และต่อผูล้งทนุรำยใหญ่ (HNW)) 
ร่างข้อ 7.2 หน้าที่กระท าการ (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น าเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงิน 

ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

ตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (“สมาคม”) ได้เชิญชวนผู้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและเสนอแนะต่อกำรปรับปรุง 

แก้ไขร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  (กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ)ส ำหรับกำรเสนอขำย 

ตรำสำรหนี้ต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป (PO)และต่อผู้ลงทุนรำยใหญ่ (HNW) ในข้อ 7.2 หน้ำท่ีกระท ำกำร (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไป

ใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำกวัตถุประสงค์กำรใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/EN/ 

Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspxโดยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2557-0357

ต่อ 554และ 278 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Legal@ThaiBMA.or.thตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 15 มีนำคม 2562นั้น 

บัดนี้ ได้ครบก ำหนดระยะเวลำกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ  

กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อก ำหนดสิทธิดังกล่ำว ดังนี้ 

1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

สมำคมเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อก ำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้ำที่กระท ำกำร  

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไปใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำกวัตถุประสงค์กำรใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสมำคม 

(http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx) โดยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน

ช่องทำงโทรศัพท์หมำยเลข0-2557-0357 ต่อ 554และ 278 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Legal@ThaiBMA.or.th 

2. จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละคร้ัง  

จ ำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 15 มีนำคม 2562รับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรปรับปรุงแก้ไข 
ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้ำที่กระท ำกำร (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไปใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำกวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน  
ที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx 
มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นจ ำนวน 4 รำย ดังนี ้

สถำนะของผู้ให้ควำมเห็น จ ำนวน (รำย) 
ผู้ลงทุนรำยใหญ ่ 1 
ผู้ออกตรำสำรหนี ้ 2 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 1 

 
3. พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

เปิดรับฟังควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

ภำยหลังสิ้นสุดกำรรับฟังควำมคิดเห็น มีผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นจ ำนวน 3 รำย โดยผู้แสดงควำมคิดเห็นมีควำมเห็นต่อ

กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อก ำหนดสิทธิในข้อ 7.2 หน้ำที่กระท ำกำร (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไปใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำก

วัตถุประสงค์กำรใช้เงินท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนดังกล่ำว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อก าหนดสิทธิ 

โดยมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี ้

http://www.thaibma.or.th/EN/%20Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx
http://www.thaibma.or.th/EN/%20Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx
mailto:Legal@ThaiBMA.or.th
mailto:Legal@ThaiBMA.or.th
http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing18022019.aspx
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ข้อ ร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับท่ีน าเสนอต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข 
ร่างข้อก าหนดสิทธิ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

7.2  
(ฐ) หน้ำท่ี
กระท ำกำร 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไปใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำก
วัตถุประสงค์กำรใช้เงินท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น ำเงินไปใช้เพื่อกำรใดอันแตกต่ำงจำก
วัตถุประสงค์กำรใช้เงินท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
ภำยหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงไปจำกหนังสือช้ีชวน กำร
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ดังนี ้

1. กรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีนัยส าคัญ 
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์หรือส ำนักงำน 
ก.ล.ต.  โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย
ข้อมูลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนให้เปิดเผยผ่ำน website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
     ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีนัยส ำคัญ ได้แก่ 

1.1  กำรเกลี่ยวงเงินหรือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงรำยกำรที่มกีำร
เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวน 

1.2  กำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดระยะเวลำกำรใช้เงินที่มี 
กำรเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือช้ีชวน 

1.3  กำรใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 

      1.3.1กรณีเป็นกำรใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที ่เปิด เผยไว้ในหนังสือ ชี ้ชวน ม ูลค่ำกำรใช้เง ินที่
เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนเงินที่ได้
จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนั้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น:  
1. ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ความเห็น   เห็นด้วย เนื่องจำกมีกรณีที่น ำเงินไปใช้ผิดประเภท
จนเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหุ้นกู้มำแล้ว 

2. ผู้ออกตราสารหนี้ 
ความเห็น   เห็นด้วย  
ข้อเสนอแนะ  ในส่วนกำรพิจำรณำว่ำไม่มีนัยส ำคัญ ควรเพิ่ม
ข้อควำมที่เป็นควำมเห็นของผู้ออกตรำสำรหนี้เองด้วย เช่น  
กรณีอื่น ๆ ที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ 
เป็นต้น โดยผ่ำนกำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
3. ที่ปรึกษากฎหมาย 
ข้อเสนอแนะ 
1. มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี ้
ผู้ออกหุ้นกู้จะสำมำรถระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนว่ำเงินที่ได้จำกกำร
เสนอขำยหุ้นกู้จะน ำไปใช้เพื่อกำรด ำเนินกิจกำรทั่วไปของผู้ออก
หุ้นกู้หรือใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้หรือไม่ 

2. เพิ่มเติมข้อควำมในข้อ 1. กรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มี
นัยส าคัญ ดังนี ้

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์หรือส ำนักงำน ก.ล.ต.  โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็น
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ข้อ ร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับท่ีน าเสนอต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข 
ร่างข้อก าหนดสิทธิ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

       1.3.2 กรณีอื่นนอกจำกกรณีตำม (1.3.1) มูลค่ำกำร
ใช้เงินท่ีเปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินที่
ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนั้น 
2.  กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญ 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องไดร้ับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้1 

บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ ในกรณี
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่ำน website ของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อควำมในข้อ 1.3.1 และข้อ 1.2.2 ดังนี ้
1.3.1กรณีเป็นกำรใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำร

ด ำเนินกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ที ่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน 
มูลค่ำกำรใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 3050
ของจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั ้ งนั ้นหรือ
เป็นไปตำมที ่ได ้ร ับอนุมัต ิจำกคณะกรรมกำรบร ิษัทหร ือ 
ที ่ป ร ะ ช ุม ผู ้ถ ือหุ ้น ขอ ง ผู ้อ อ กหุ ้น กู ้  ห ร ือบ ุค คลที ่ไ ด ้ร ับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำว 

1.3.2  กรณีอื่นนอกจำกกรณีตำม (1.3.1) มูลค่ำกำรใช้เงินท่ี
เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 1530ของจ ำนวนเงินที่ได้จำก
กำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนั้น 

4. เพิ่มเติมข้อควำมในข้อ 2. กรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส าคัญ ดังนี ้
ข้อ 2. กรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งไม่เข้ำข่ำยที่
ระบุไว้ใน 1.1 – 1.3 ข้ำงต้น 

                                                           
1หมายเหตุ  (1) องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นกู้จ ำนวน 2 รำยขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 50% ของจ ำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด ส ำหรับกำรประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมครั้งก่อนที่ไม่สำมำรถประชุมได้เนื่องจำกข ำด 

องค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2 รำยขึ้นไป ซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 20% ของจ ำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด 
 (2) มติดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำ 66% ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแจ้งและน าส่งรายละเอียด 
การเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ทางอีเมล์ 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

1. บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

2. บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (มหำชน) 

3. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภำพ จ ำกัด (มหำชน) 
4. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

5. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

6. บริษัทหลักทรัพยโ์นมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) 

7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

8. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 

9. บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

11. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 

12. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด  

13. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

14. บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

15. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

16. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

17. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

18. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

19. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

20. ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน)  

21. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

22. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

23. ธนำคำรธนชำต จ ำกัด(มหำชน) 

24. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

25. ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน)  

26. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

ส านักงานกฎหมาย  

27.  Baker & McKenzie Ltd. 

28. Allen & Overy 

29. Kudun and Partners Limited 

30. Siam Premier International Law Office Limited 
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ผู้ออกตราสารหนี้ 

31. บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

32. บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

33. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

34. บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 

35. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

36. บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์ำหำร จ ำกัด (มหำชน) 

37. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 

38. บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 

39. บริษัท อิตำเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 

40. บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

41. บริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั (มหำชน) 

42. บริษัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

43. บริษัท เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ ำกัด (มหำชน) 

44. บริษัท เนำวรัตน์พัฒนำกำร จ ำกัด (มหำชน) 

45. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) 

46. บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 

47. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

48. บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

49. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

50. บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

51. บริษัท สยำมแกส๊ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 

52. บริษัท แสนสริิ จ ำกัด (มหำชน) 

53. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

54. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน) 

55. บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

56. บริษัท โตโยต้ำ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

57. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) 

58. บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

59. บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกัด (มหำชน) 

60. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 

61. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 

 


