
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (Public Heraing) 
เรื่อง ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth : HNW) 
เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561  ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561  

 
ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคม) ได้เชิญชวนผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ              

เสนอแนะต่อร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ( ร่างข้อก าหนดสิทธิ) ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้       

ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth : HNW) ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาตลาด 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีมติเห็นชอบในหัวข้อมาตรฐานข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกูแ้ละผู้ถอืหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

- ค าจ ากัดความ  
- ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู ้
- ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู ้ 
- การโอนหุ้นกู ้
- สถานะของหุ้นกู ้
- ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น 
- ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  
- ดอกเบี้ย 
- วิธีการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้   
- การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 
- วิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งสิทธิ  
- การผิดนัดและผลของการผิดนัด  
- การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  
- อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
- การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 
- การออกหุ้นกู้ฉบับใหม่ 
- การติดต่อและการบอกกล่าว  
- ข้อตกลงอื่นๆ และ 
- ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์  http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing 
20032018.aspx ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Legal@ThaiBMA.or.th ตั้งแต่วันท่ี 20 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2561 นั้น 

บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ       

ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว ดังนี ้

http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing%2020032018.aspx
http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing%2020032018.aspx
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1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

สมาคม เปิ ด รั บฟั งความคิด เห็ นและข้ อ เ สนอแนะต่ อร่ า งข้ อก าหนดสิทธิ ผ่ านทาง เ ว็ บ ไซต์ ของสมาคม

(http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing20032018.aspx) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน

ช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Legal@ThaiBMA.or.th 

2. จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละคร้ัง  

จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อก าหนดสิทธิผ่าน
เว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/PublicHearing20032018.aspx มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ราย ดังน้ี 

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น หน่วยงาน/องค์กร 
ธนาคารพาณิชย ์จ านวน 1 ราย  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

3. พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 

4. ผลการรับฟังความคิดเห็น 

สมาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับ          

การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth : HNW) ระหว่างวันท่ี 20 มีนาคม ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2561 ท้ังนี้ 

ผู้ให้ความเห็น เห็นด้วยกับร่างข้อก าหนดสิทธิตามที่สมาคมเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็นดังน้ี 

หัวข้อ ความเห็นจาก hearing 
ข้อ 3 ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  
(ข้อ 3.5 (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) 

 ควรระบุรายละเอียดของเวลาของวัดปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ปิดสมุดทะเบียน ณ เวลา 08.30 น. หรือ 
12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไว้ ใน
ข้อก าหนดสิทธิ เนื่องจากนายทะเบียนหุ้นกู้ต้องแจ้งวัน
และเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจ่ายดอกเบี้ย 
หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้ง   

 ควรระบุผู้มีอ านาจในการก าหนดเวลาปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ใ ห้ ชั ด เ จ น ใ น ข้ อ ก า ห น ด สิ ท ธิ  เ ช่ น   
นายทะเบี ยนหุ้ นกู้  หรื อผู้ ออกหลักทรัพย์  หรื อ 
ผู้จัดจ าหน่าย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจก าหนดเวลา
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น นายทะเบียนหุ้นกู้เป็น 
ผู้ มี อ านาจในการก าหนดเวลาปิดสมุดทะ เบี ยน  
โดยจะปิดสมุดทะเบี ยนภายในเวลา  12 .00 น .  
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หัวข้อ ความเห็นจาก hearing 
 ของวันปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น 

ความเห็นของสมาคม 

  เห็นว่า  การปิดสมุดทะเบียนตามร่างข้อก าหนดสิทธิข้อ 3.5 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน Market Convention  ของสมาคม ซึ่ง
ก าหนดไว้ให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อความชัดเจนใน
การช าระดอกเบี้ ย ให้ แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ 
 นายทะเบียนสามารถก าหนดการพักการโอนหุ้นกู้ ไ ว้ ใน 
ข้อก าหนดสิทธิก็ได้โดยไม่จ าต้องระบุเวลาในการปิดสมุดทะเบียน 
    อย่างไรก็ตามการก าหนดระยะเวลาของวันที่แน่นอนอาจท าให้
มียุ่งยากในทางปฏิบัติ เช่น  หุ้นกู้อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 6 งวด  
ไม่มีการก าหนดให้มีการพักการโอนหุ้นกู้เพื่อก าหนดรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นกู้  และมีการก าหนดให้ปิดสมุดทะเบียนภายใน เวลา 
8.30 น.ของวันปิดสมุดทะเบียน  งวดที่ 1-5 ปิดสมุดทะเบียนเวลา 
8.30 น.  แต่ในงวดที่ 6 ปิดสมุดทะเบียนแล้ว มีการแจ้งนาย
ทะเบียนว่ามีการโอนหุ้นกู้ในเวลา 9.00 น. แม้จะเป็นภายหลัง
ระยะเวลาที่ปิดสมุดทะเบียนไปแล้วก็สามารถโอนหุ้นกู้ ได้
เนื่องจากไม่มีการก าหนดให้มีการพักการโอนหุ้นกู้  ก็อาจเกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติของนายทะเบียน และผู้มีหน้าที่ช าระเงิน  
ได้ว่าจะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้โอนหรือผู้รับโอนหุ้นกู้ ซึ่งรับโอน
หุ้นกู้ภายหลังระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว   
    ดังนั้นจึงเห็นควรให้คงร่างเดิมตามที่สมาคมเสนอ 

ข้อ 9 วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้  
9.1 การช าระเงินต้น  

 ควรก าหนดให้มีการน าใบหุ้นกู้มาเวนคืน เพื่อรับช าระ
เงินต้น เพื่อความชัดเจนและสะดวกในทางปฏิบัติ 

 ข้อ9.1  (ข )  การช า ระ เ งินในกรณีที่ ศู นย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ได้รับช าระเงินแก่ผู้ลงทุน ควรก าหนดเพิ่มเติมให้ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์แจ้งข้อมูลเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นกู้ มายัง 
ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหรือตัวแทนช าระเงิน 
เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ช าระเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารได้  เนื่องจากปัจจุบันกรณีที่ฝากทีศู่นย์รับฝากผู้
ช าระเงินจะไม่มีเลขท่ีบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ จึงต้องจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยการออกเช็ค  

ความเห็นสมาคม 

        เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้และความรวดเร็วในการ
ช าระเงินตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ร่างข้อก าหนดสิทธิจึงไม่ได้
บังคับให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ 



หัวข้อ ความเห็นจาก hearing 
มีหน้าที่ต้องช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียน 
อยู่แล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นที่สงสัยร่างข้อก าหนดสิทธิก็ได้ระบุ
ทา ง เ ลื อ ก ให้ แ ก่ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ เ รี ยก ให้ ผู้ ถื อหุ้ นกู้ น า 
ใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้  
  ดังนั้นจึงเห็นควรให้คงร่างเดิมตามที่สมาคมเสนอ 

5. ประเด็นที่ขอให้พิจารณา 

    สมาคมน าเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างข้อก าหนดสิทธิส าหรับ HNW  ต่อไป 


