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เอกสารรับฟ
งความคิดเห็น 
เลขที่ 1/2562 

เร่ือง  การปรับปรุงแก#ไข ร%างข#อกําหนดว%าด#วยสิทธิและหน#าที่ของผู#ออกหุ#นกู#และผู#ถือหุ#นกู# 
(สําหรับการเสนอขายตราสารหน้ีต�อประชาชนเป�นการท่ัวไป (PO) และต�อผู#ลงทุนรายใหญ� (HNW) 

ร�างข#อ 7.2 หน#าท่ีกระทําการ(ฐ)  ผู#ออกหุ#นกู#จะไม�นําเงินไปใช#เพ่ือการใดอันแตกต�างจากวัตถุประสงค7การใช#เงินท่ีระบุไว#ในหนังสือช้ีชวน) 

 

เผยแพร%เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ0 2562 

 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยได#จัดทําเอกสารฉบับน้ีเพ่ือรับฟ
งความคิดเห็นจากผู#ที่เกี่ยวข#อง 
ท%านสามารถ download เอกสารเผยแพร%ฉบับน้ีได#จาก http://www.thaibma.or.th/ 

 

ท%านสามารถส%งความเห็นหรือข#อเสนอแนะให#สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยได#ตามที่ตดิต%อด#านล%าง 
หรือ อีเมล0 : Legal@thaibma.or.th 

 

วันสุดท#ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

ท%านสามารถติดต%อสอบถามข#อมูลเพ่ิมเติมจากเจ#าหน#าที่ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ดังน้ี 

นางสาวชนิดา วงศ0สุวรรณ   โทรศัพท0 0-2257-0357 ต%อ 554 
                                   นางสาวพัดชา วิทยารัตนกุล โทรศัพท0 0-2257-0357  ต%อ 278 

 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยขอขอบคุณทุกท%านที่ร%วมแสดงความคิดเห็น 
และให#ข#อเสนอแนะมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
เลขที่ 900 อาคารต�นสนทาวเวอร� ห�องเลขที่ 10 A, D ชั้น 10 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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ส%วนที่ 1:  ที่มาและเหตุผล 
  ด�วยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได�ดําเนินการ
ปรับปรุงแก�ไขหลักเกณฑ�การเป4ดเผยข�อมูลเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยปรับปรุงแบบแสดงรายการข�อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้สําหรับกรณีการเสนอขายตราสารหนี้แบบ PO1 ซ่ึงกําหนดเพิ่มเติมให�ผู�ออกตราสารหนี้เป4ดเผยข�อมูล
เก่ียวกับวัตถุประสงค�การใช�เงิน แยกในแต=ละเร่ืองที่ต�องการใช�เงิน และจํานวนเงินที่ใช�โดยประมาณโดยระบุรายละเอียด
วัตถุประสงค�การใช�เงินตามหัวข�อดังต=อไปนี้   ตามที่กําหนดไว�ในแบบ filing  (ส=วนที่ 3 ข�อที่ 1) และต�องเป4ดเผยว=าใช�เงินตามที่
ระบุไว�อย=างไร ในแบบ 56-1 

1. เพื่อใช�ในการซ้ือสินทรัพย�หรือลงทุนในกิจการที่เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจปIจจุบัน   
2. เพื่อใช�ในการซ้ือสินทรัพย�หรือลงทุนในกิจการที่ไม=เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจปIจจุบัน  
3. เพื่อชําระคืนเงินกู�หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ 
4.  กรณีอ่ืนๆ เช=น เงินทุนที่ใช�หมุนเวียนกิจการ  

  แต=อย=างไรก็ตาม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ได�เป4ดรับฟIงความคิดเห็นร=างข�อกําหนดว=าด�วย
สิทธิและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู�(“ร%างข#อกําหนดสิทธิ”)  สําหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต=อประชาชน
เปNนการทั่วไป (Public Offering : PO) ระหว=างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  และเป4ดรับฟIงความ
คิดเห็นต=อร=างข�อกําหนดสิทธิสําหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงจํากัดต=อผู�ลงทุนรายใหญ= (High Net Worth : 
HNW )  ระหว=างวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  20 เมษายน 2561    และได�นําผลการรับฟIงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
เสนอต=อสํานักงาน ก.ล.ต.  ก=อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ�การเป4ดเผยข�อมูลดังกล=าว  โดยร=างข�อกําหนดสิทธิที่อยู=
ระหว=างการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขของสํานักงาน ก.ล.ต. ยังไม=ได�มีข�อความรองรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�
เงินที่แตกต=างไปจากหนังสือชี้ชวน ทําให�ผู�ออกตราสารหนี้ที่ต�องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงินต�องจัดประชุมผู�ถือหุ�นกู� 
เพื่อลงมติอนุมัติให�ผู�ออกตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงินในทุกกรณี  

ดังนั้น เพื่อให�ผู�ออกตราสารหนี้มีความยืดหยุ=นในทางปฏิบัติในกรณีที่เป4ดเผยข�อมูลวัตถุประสงค�การใช�เงิน
ตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงเพิ่มเติมแล�ว แต=ต=อมามีความจําเปNนต�องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงิน 
จึงมีการนําเสนอการแก�ไขปรับปรุงร=างข�อกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ต=อประชาชนเปNนการทั่วไป(PO) และ 
ต=อผู�ลงทุนรายใหญ= (HNW)  เพื่อให�สอดคล�องกับการแก�ไขหลักเกณฑ�ของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังกล=าว 

ส%วนที่ 2:  สรุปสาระสําคัญของการแก#ไขปรับปรุงร%างข#อกําหนดสิทธิ ข#อ 7.2 (ฐ) 

ร%างข#อกําหนดสิทธิที่นําเสนอต%อสํานักงาน ก.ล.ต. การแก#ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
ข�อ 7.2 หน�าที่กระทําการ  
(ฐ) ผู�ออกหุ�นกู�จะไม=นาํเงินไปใช�เพื่อการใดอันแตกต=างจาก
วัตถุประสงค�การใช�เงนิที่ระบุไว�ในหนังสือชีช้วน  

ข�อ 7.2 หน�าที่กระทําการ 
(ฐ) ผู�ออกหุ�นกู�จะไม=นาํเงินไปใช�เพื่อการใดอันแตกต=างจาก
วัตถุประสงค�การใช�เงนิที่ระบุไว�ในหนังสือชีช้วน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงิน
ภายหลั ง ซ่ึ ง มีลั กษณะแตกต= า ง ไปจากหนั ง สื อชี้ ช วน  
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงินต�องเปNนไปตาม

                                                           
1โดยแก�ไขปรับปรุงแบบแสดงรายการข�อมูลสําหรับการเสนอขายแบบ PO ท่ีเกี่ยวข�อง ได�แก= แบบ 69-DEBT-PO (สําหรับกรณีรายคร้ัง)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#ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ�ดังนี้ 
1.  กรณีที่เปVนการเปลี่ยนแปลงที่ไม�มีนัยสําคัญ 
      ผู�ออกหุ�นกู�ต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และเป4ดเผยข�อมูลดังกล=าวผ=านตลาดหลักทรัพย�หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต.  โดยกรณีผู�ออกหุ�นกู�เปNนบริษัทจดทะเบียนให�เป4ดเผย
ข�อมูลผ=านตลาดหลักทรัพย� ในกรณีผู�ออกหุ�นกู�ไม=ใช=บริษัทจด
ทะเบียนให�เป4ดเผยผ=าน website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
     ทั้งนี้ การเปลีย่นแปลงทีไ่ม=มีนัยสําคัญ ได�แก= 

1.1  การเกลี่ยวงเงินหรือค=าใช�จ=ายระหว=างรายการที่มี
การเป4ดเผยไว�แล�วในหนังสือชีช้วน 

1.2  การเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการใช�เงินที่ม ี
การเป4ดเผยไว�แล�วในหนังสือชีช้วน 

1.3  การใช�เงินในเร่ืองที่ไม=ได�เป4ดเผยไว�ในแบบแสดง
รายการข�อมูลซ่ึงเปNนไปตามหลักเกณฑ�อย=างใดอย=างหนึ่งดังนี ้

      1.3.1กรณีเปNนการใช�เงินในเร่ืองที่เก่ียวข�องกับ
ธุรกิจที่เป4ดเผยไว�ในหนังสือชี้ชวน มูลค=าการใช�เงินที่
เปลี่ยนแปลงไปต�องไม=เกินร�อยละ 30 ของจาํนวนเงินที่ได�
จากการเสนอขายหุ�นกู�ในคร้ังนั้น 

       1.3.2 กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค=าการ
ใช�เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต�องไม=เกินร�อยละ 15 ของจํานวนเงนิ
ที่ได�จากการเสนอขายหุ�นกู�ในคร้ังนั้น 
2.  กรณีที่เปVนการเปลี่ยนแปลงทีมี่นัยสําคัญ 

ผู�ออกหุ�นกู�ต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นกู�2 
 

            สมาคมจึงเป4ดรับฟIงความคิดเห็น การปรับปรุงร=างข�อกําหนดสิทธิข�อ 7.2 (ฐ)  ดังกล=าว และได�จัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน
เพื่อขอรับฟIงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป  และสมาคมจะได�รวบรวมความเห็นของผู�มีส=วนเก่ียวข�องดังกล=าว 
นําเสนอต=อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร=างมาตรฐานข�อกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้
ต=อประชาชนเปNนการทั่วไป (PO)และต=อผู�ลงทุนรายใหญ= (HNW) ต=อไป 

ทั้งนี้  ขอได�โปรดส=งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต=อสมาคม ได�ที่ e-mail : Legal@thaibma.or.th   ตั้งแต=วันที่ 
18 กุมภาพันธ� 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562   
                                                           
2หมายเหตุ  (1) องค0ประชุม ประกอบด�วย ผู�ถือหุ�นกู�จํานวน 2 รายขึ้นไปซ่ึงถือหุ�นกู�รวมกันไม=น�อยกว=า 50% ของจํานวนหุ�นกู�ที่ยังไม=ไถ=ถอนท้ังหมด สําหรับการ
ประชุมคร้ังใหม=ที่เล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก=อนท่ีไม=สามารถประชุมได�เน่ืองจากขาดองค�ประชุม ให�องค�ประชุมคร้ังใหม=ประกอบด�วยผู�ถือหุ�นจํานวน 2 รายขึ้น
ไป ซ่ึงถือหุ�นรวมกันไม=น�อยกว=า 20% ของจํานวนหุ�นกู�ที่ยังไม=ไถ=ถอนท้ังหมด 
   (2) มติดังกล=าวต�องได�รับคะแนนเสียงข�างมากไม=น�อยกว=า 66% ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นกู�ที่เข�าร=วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 


