
 
 

 

 

 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 

เลขท่ี  อจต. 39/2560 

 

เร่ือง  รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี  

และการทําหนาที่ของตัวกลาง 

เผยแพรเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 

 

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับน้ีเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 

ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับน้ีไดจาก www.sec.or.th 

 

ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามท่ีติดตอดานลาง 

หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th หรือ isaya@sec.or.th 

 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันท่ี 17 ธันวาคม 2560 

 

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาท่ีของสํานักงาน ดังน้ี 

   1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9980 

   2.  นางสาวอิษยา        พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 

 

       สํานักงานขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสน้ี 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490 

 

 
 

ฝายตราสารหน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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สวนที ่1 : บทนํา 

ตามที่สํานักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

และการทําหนาที่ของตัวกลาง โดยมีเปาหมายท่ีตองการบรรลุ คือ ปรับปรุงกลไกความคุมครองผุลงทุน 

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการจํากัดตั๋วเงิน (“BE”) ไมใหใชระดมทุนในวงกวาง เน่ืองจาก BE มีขอจํากัดเรื่อง

กลไกคุมครองผูลงทุนท่ีดอยกวาหุนกู และปองกันมิใหชองทางการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจํากัด 

ตอผูลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (“แบบ PP-วงแคบ”) ถูกใชผิดเจตนารมณ อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงและความ

เสียหายตอผูลงทุนในวงกวาง นอกจากน้ี ยังมีเปาหมายใหผูลงทุนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูลงทุนรายใหญ  

(High Net Worth: “HNW”) ไดรับความคุมครองมากขึ้น รวมท้ังไดรับขอมูลท่ีสําคัญประกอบการตัดสินใจ

ลงทุน ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงหลักเกณฑรองรับการระดมทุนโดยมีเปาหมายเพื่อใหบริษัทผูออก 

ตราสารหน้ี (“issuer”) มีความสะดวกและคลองตัวมากขึ้น โดยสํานักงานไดเปดรับฟงความคิดเห็นหลักการ

ตามเอกสารรับฟงความคิดเห็นท่ี อจต. 22/2560 เร่ือง หลักการแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการออกและเสนอขาย

ตราสารหน้ี และการทําหนาท่ีของตัวกลาง ระหวางวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 น้ัน  

สํานักงานไดนําความเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว 

และดําเนินการยกรางประกาศตามแนวทางดังกลาว 9 ฉบับ ดังน้ี 

1. รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.          /2560  

เร่ือง การยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี        )   

2. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2560 เร่ือง  การขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม (ฉบับท่ี        )  

3.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให

เสนอขายหุนกูท่ีออกใหมของกองทรัสต (ฉบับท่ี        )  

4. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี        )  

5. รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กม.          /2560 เร่ือง  

การกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม และการขออนุมัติโครงการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับท่ี        )  

6. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี สจ.          /2560 เร่ือง  

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับท่ี        )  

7. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ.          /2560 เรื่อง 

การย่ืนคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสําหรับการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม และรายงาน 

ที่เก่ียวของ (ฉบับท่ี       ) 

8. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สช.          /2560 

เร่ือง  การใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี        )   
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9.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2560 

เร่ือง  การรายงานการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกตราสารหน้ีภายหลังจากการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบับท่ี        )  

สํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางประกาศการแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับ 

การออกและเสนอขายตราสารหน้ี และการทําหนาที่ของตัวกลาง และไดจัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพ่ือ 

ขอรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป  โดยการรับฟงความคิดเห็นน้ีจะมีไปจนถึง 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2560 ผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

สํานักงานไดท้ังรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดท่ีระบุไว ท้ังน้ี สํานักงานขอเสนอชื่อ 

เจาหนาท่ีสําหรับการติดตอสอบถาม ดังน้ี 

1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9980 e-mail : kruaonn@sec.or.th 

2.  นางสาวอิษยา   พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 e-mail : isaya@sec.or.th 

อน่ึง  การรับฟงความเห็นครั้งน้ีเก่ียวของกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

ที ่ทจ. 9/2552 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม ลงวันท่ี  

13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (เดิม) และประกาศท่ีเก่ียวของ โดยรางประกาศตราสารหน้ีฉบับอื่น ๆ  

จะมีการปรับปรุงแกไขและเปดรับฟงความคิดเห็นตอไป 
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ 

ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 4/2552   เร่ือง  การยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังน้ี   

1.1  กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา BE ที่จะไดรับยกเวนจากการกํากับดูแลในเร่ือง                     

การเสนอขายหลักทรัพยตามมาตรา 63(5) จะตองเปน BE ท่ี issuer ออกและเสนอขายใหกับสถาบันการเงิน 

และมีเง่ือนไขใหโอนเปล่ียนมือไดเฉพาะภายในกลุมสถาบันการเงินเทาน้ัน   

1.2  กําหนดใหประเภทของสถาบันการเงินดังกลาวใหรวมถึงสถาบันการเงินที่จดทะเบียน 

และประกอบกิจการอยูในตางประเทศดวย 

เหตุผล หลักเกณฑเดิมไมมีการกําหนดเง่ือนไข ทําให issuer สามารถกระจาย BE  

ตอผูลงทุนรายยอย หรือ HNW ได โดยการท่ี issuer ออกและเสนอขาย BE ใหแกสถาบันการเงินกอน 

ในทอดแรก จากน้ันสถาบันการเงินอาจขาย BE ตอใหผูลงทุนรายยอยหรือ HNW ในทอดตอไป  

ซึ่งการกระทําดังกลาว อาจไมเปนไปตามเจตนารมณในการจํากัดมิให BE ถูกใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือ 

การระดมทุนในวงกวาง 

 รางประกาศดังกลาวเปนประกาศที่ออกใหมทดแทนประกาศเดิมคือ ประกาศคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุน ที ่ทจ. 9/2552  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม  

ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

 2.1  ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี โดยแบงการเสนอขายเปน  

4 ประเภท 

(1)  การเสนอขายตราสารหน้ีแบบ PP-วงแคบ ปรับปรุงหลักเกณฑใหลงทุนไดเฉพาะ 

กลุมผูลงทุนที่มีความสัมพันธเก่ียวของกับ issuer  หรือผูลงทุนสถาบัน (“II”) หรือ HNW เทาน้ัน 

   (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีตอผูลงทุนสถาบัน (“แบบ PP-II”)  ยังเปนไปตามหลักเกณฑ

ปจจุบัน  

1. รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.          /2560  

เร่ือง การยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที่        )     

2. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560 เรื่อง  การขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม  
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(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีตอผูลงทุนรายใหญ (“แบบ PP-HNW”) ปรับปรุงหลักเกณฑ

การอนุญาตให issuer ทั่วไปเสนอขายไดเฉพาะหุนกูเทาน้ัน ยกเวน กรณี issuer ที่เปนสถาบันการเงิน ไดแก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

จะยังคงอนุญาตใหเสนอขาย BE แบบ HNW ได  และ issuer ทุกรายจะตองยื่นขออนุญาตตอสํานักงานกอน

การเสนอขาย โดยหลักเกณฑจะพิจารณาจากคุณสมบัต ิและการเปดเผยขอมูลของ issuer ดังน้ี  

 ตองไมอยูระหวางคางสงรายงานตอสํานักงานและตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย (“SET”) เชน งบการเงิน 

 ไมมีประวัติทําผิดกฎเกณฑและกฎหมาย เชน อยูระหวางถูกกลาวโทษ 

หรือถูกดําเนินคดีในความผิดเก่ียวกับทรัพยโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของเฉพาะ 

ในมูลเหตุหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริต เปนตน 

 ตองไมมีเหตุสงสัยวากรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมมีลักษณะ 

ขาดความนาไววางใจ 

 งบการเงินจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีหนวยงานกํากับดูแลหลัก

ยอมรับ และไมแสดงวาถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ โดยตองใชผูสอบบัญชี 

ที่สํานักงานใหความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน 

 เปดเผยขอมูลครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

 ตองใชขอกําหนดสิทธิตามที่ประกาศกําหนด  

 ตองจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู  

  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีตอผูลงทุนทั่วไป (“PO”)  ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุญาตให 

issuer เสนอขายไดเฉพาะหุนกูเทาน้ัน และเพ่ิมเติมหลักเกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติ ดังน้ี  

 ตองไมมีเหตุสงสัยวา กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ มีผลประโยชนขัดแยงกับ

ประโยชนของกิจการหรือมีการถายเทผลประโยชนออกจากกิจการ 

 ไมอยูระหวางผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ีย หรือผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดสิทธิ 

 ตองจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู สําหรับหุนกูระยะส้ัน (เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกําหนดเฉพาะ

หุนกูระยะยาว) 
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กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET ท่ีไมมีประเด็นดานการกํากับดูแลกิจการ (“CG”)1 

 และไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับ investment grade จะไดรับการพิจารณาอนุญาตแบบ fast 

track  นอกจากน้ี สําหรับ issuer ท่ีเปน non-listed company หรือบริษัทท่ีจดทะเบียนใน SET ที่ไมเขาขาย

อนุญาตแบบ fast track จะกําหนดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ดวย 

เหตุผล มีการแยกการเสนอขายผูลงทุนประเภท HNW ออกจาก II และกําหนดคุณสมบัต ิ

และการเปดเผยขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนมากข้ึนสําหรับการอนุญาตใหเสนอขายแบบ PP-HNW 

เพ่ือใหความคุมครอง HNW มากขึ้น รวมท้ังเพื่อใหการเสนอขายแบบ PP-HNW และ PO ไดรับความคุมครอง

มากขึ้น จึงไดเพ่ิมหลักเกณฑการอนุญาตสําหรับตราสารหน้ีท่ีเสนอขายแบบ PP-HNW และเพ่ิมหลักเกณฑ

คุณสมบัติ issuer ดาน CG สําหรับการเสนอขายแบบ PO  นอกจากน้ี ไดจํากัดใหเสนอขาย BE ไดเฉพาะ

ชองทางแบบ PP-วงแคบและแบบ II เทาน้ัน เน่ืองจาก BE ยังมีขอจํากัดเร่ืองกลไกคุมครองผูลงทุนที่ดอยกวา

หุนกู 

 2.2  ปรับปรุงหลักเกณฑตัวกลางในการขาย 

 สําหรับการเสนอขายตราสารหน้ีแบบ PO  ของ listed company ที่ CG ดี และแบบ HNW  

ซึ่งเกณฑไมกําหนดใหตองมี FA หลักเกณฑท่ีปรับปรุงใหมกําหนดให issuer ตองจัดใหมีตัวกลางเพ่ือทําหนาที่ 

product screening และขายตราสารหน้ี (ตัวกลางจะตองมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีทํา product screening                   

แยกออกจากหนวยงานขายท่ีตองปฏิบัติตาม sales conduct) รวมท้ังใหตัวกลางตองรวมจัดทํา และรับรองวา 

issuer มีคุณสมบัติและปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

เหตุผล เน่ืองจากผูลงทุนยังมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลและความเสี่ยงของ issuer ที่จําเปน 

ตอการตัดสินใจลงทุน จึงตองปรับปรุงหลักเกณฑใหมีตัวกลางชวยวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําแก 

ผูลงทุน 

2.3  หลักเกณฑการอนุญาตแบบโครงการ (“Medium Term Notes Program : MTN”) 

  กําหนดหลักเกณฑ MTN สําหรับตราสารหน้ีท่ีไมซับซอน (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ  

หุนกูดอยสิทธิ และหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเม่ือเลิกกิจการ (perpetual bond))โดยสํานักงานจะตรวจสอบ

                                                        
1 1. ไมอยูระหวางคางสงงบฯ หรือรายงานตามมาตรา 56 57 และ 58 โดยสํานักงาน หรือ SET 

2. ไมอยูระหวางถูกสํานักงาน หรือ SET มีคําส่ังเก่ียวกับการไมรักษาสิทธิผูถือหุน/ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางไมเปนธรรม หรือการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน 

และผูลงทุนท่ัวไป 

3. ในชวง 5 ปกอนย่ืนคําขอ ไมมปีระวัติฝาฝนเกณฑหรือเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรัพยที่มีนัยสําคัญ หรือไมเคยมีประวัติถูกสํานักงานส่ังระงับการขาย 

หรือยกเลิกการอนุญาตขายหุนท่ีออกใหมในสวนท่ียังมิไดมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว 

4. ในชวง 1 ปกอนย่ืนคําขอ ไมมีประวัติถูกสํานักงานสั่งแกงบการเงิน หรือไมเคยถูกสํานักงานหรือ SET ออกขาวเตือนผูลงทุน หรือผูถือหุนของบริษัท  

ไมเคยถูกสํานักงาน SET มีคําส่ัง หรือหนังสือกําชับเกี่ยวกับการไมรักษาสิทธิผูลงทุนหรือการปฏิบัติไมเปนธรรม 

5. ไมอยูระหวางถูก SET ขึ้นเครื่องหมาย NP หรือ SP 

6. ในชวง 1 ปกอนย่ืนคําขอ กรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมไมถูกสํานักงานหรือ SET มีหนังสือกําชับหรือเตือนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติ              

ตามหนาที ่หรืออยูระหวางถูกสํานักงานส่ังใหช้ีแจงเนื่องจากมีเหตุสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด หรือตองหามหรืออยูระหวาง                 

 ถูกกลาวโทษดวยหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกํากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีเนื่องจากหนวยงานดังกลาว

กลาวโทษในมูลเหตุหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย 

7. งบการเงินประจําปและไตรมาสลาสุดเปนไปตามมาตรฐานและไมถูกจํากัดขอบเขตหรือมีเง่ือนไข 
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คุณสมบัติและการเปดเผยขอมูลของ issuer (แบบ 69-Base) เม่ือ issuer ยื่นขออนุญาตในคร้ังแรก หลังจากน้ัน 

ในระยะเวลา 2 ป issuer สามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดโดยเพียงย่ืนแบบ 69-pricing ทุกคร้ังท่ีเสนอขาย 

ทั้งน้ี issuer มีหนาที่ update งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และเหตุการณ

ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนตลอดระยะเวลา 2 ป (แบบ 69-Supplement) 

เหตุผล เพื่อเพ่ิมความสะดวกคลองตัว และรวดเร็วใหแก issuer ในการระดมทุน  

2.4  ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

เน่ืองจากสํานักงานไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑคุณสมบัติของ issuer ในการออกและ 

เสนอขายตราสารหน้ีแบบ PP-HNW และการเสนอขายแบบ PO ตามที่กลาวขางตน สํานักงานจึงจําเปนตอง

ปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาคําขออนุญาตแบบ MTN และรายครั้งใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

 ลักษณะการเสนอขาย สอบทาน (วัน) พิจารณาอนุญาต (วัน) 

แบบ PO – fast track 10 / 30* 14 

แบบ PO – normal 90 30 

แบบ HNW - 15 
*สําหรับกรณีท่ีขอกําหนดสิทธิมีเน้ือหาแตกตางจากขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน

ตามประกาศที่เก่ียวของ 

2.5 การกําหนดเพ่ิมอํานาจของสํานักงาน 

สํานักงานอาจไมอนุญาตหรือผอนผันหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตสําหรับ 

การเสนอขายแบบ PP-วงแคบ แบบ PP-II และแบบ PP-HNW เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกับแบบ PO 

เหตุผล เพื่อปองกัน issuer ที่มีการกระทําท่ีไมเหมาะสม เชน การเสนอขายตราสารหน้ี           

ที่หลีกเล่ียงเกณฑการเสนอขายตราสารหน้ีซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูลงทุน หรืออาจทําใหผูลงทุน

ไมไดรับความเปนธรรม หรือผูลงทุนอาจไมไดรับขอมูลท่ีมีนัยสําคัญเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน 

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 82/2558 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต  ลงวันที่ 2 ธันวาคม  

พ.ศ. 2558   

3. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560 เร่ือง การขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต (ฉบับที่        ) 
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เหตุผล ปรับปรุงหลักเกณฑการขออนุญาตเสนอขายหุนกูท่ีออกใหมของกองทรัสตใหเปนไป 

ในแนวเดียวกับของ issuer ตามท่ีกลาวในรางประกาศวาดวยเรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให       

เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม  

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556  

เร่ือง  การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

 4.1  ปรับปรุงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล  

กําหนดให issuer เปดเผยขอมูลตอไปน้ีเพ่ิมเติม ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี (แบบ filing) เพื่อใหผูลงทุนไดรับขอมูลที่สําคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนมากข้ึน  

-  key financial ratio  

-  ประวัติการผิดนัดชําระหน้ี และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ  

3 ปยอนหลัง  

-  ปจจัยความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี 

เหตุผล เพ่ือใหผูลงทุนมีขอมูลท่ีสําคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น 

4.2  วิธีการย่ืนแบบ filing สําหรับ MTN  ดังน้ี 

(1) แบบ 69-Base ย่ืนพรอมกับคําขออนุญาตโครงการ    

(2) แบบ 69-pricing ย่ืนทุกคร้ังท่ีเสนอขาย 

(3) แบบ 69-Supplement ย่ืน update งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน และเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนตลอดอายุโครงการ 

เหตุผล ปรับปรุงวิธีการย่ืนแบบ filing เพื่ออํานวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็ว                

ใหกับ issuer ในการระดมทุนมากขึ้น 

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที ่กจ. 19/2551 เร่ือง   การกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม  

และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายแบบ PP-HNW จํานวน 10,000 บาท 

4. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.          /2560 เร่ือง การย่ืนแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี        ) 

5. รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กม.          /2560  

เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม  

และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่        ) 
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 เหตุผล เดิมการเสนอขายตราสารหน้ีตอ HNW ไดรับอนุญาตเปนการทั่วไป แตตามหลักเกณฑ

ใหมจะตองมายื่นขออนุญาต จึงตองมีการออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนคําขออนุญาต 

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 9/2559 เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร 

ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2559    

 ปรับปรุงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล  กําหนดให issuer เปดเผยขอมูลตอไปน้ีเพ่ิมเติม 

ในแบบสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (“แบบ factsheet”)   

6.1  เปดเผยเพิ่มเติมเก่ียวกับความเส่ียงและความสามารถในการชําระหน้ีของ issuer ไดแก 

(1)  เปดเผยความเสี่ยงของผูออกตราสารเพ่ิมเติม  

(2)  เพ่ิมเติม key financial ratio ของผูออกตราสาร 

ก) อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดภายใน 1 ปตอหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงการพึ่งพิงหน้ีสินระยะสั้น 

ข) อัตราสวนต๋ัวเงินตอหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึง 

การพ่ึงพิงการกูยืมจากการออกต๋ัวเงิน 

ค) อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงให

เห็นวามีแหลงเงินสํารองอ่ืนหรือไม 

(3)  เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับตราสารหน้ีท่ีหลักเกณฑไมไดกําหนดใหตองจัดอันดับ   

ความนาเชื่อถือ (“rating”) แต issuer ตองการจัด rating โดย issuer จะตองเปดเผยวาจะจัด rating ตลอดอายุ      

ตราสารหน้ีหรือไม ท้ังน้ี เพื่อใหสอดคลองกับแบบ filing 

6.2  เพ่ิมเติมขอมูล และปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนขึ้น ไดแก 

(1)  กรณีเปนการระดมทุนเพ่ือชําระคืนหน้ีเดิม ใหระบุเพ่ิมเติมวาเปนหน้ีสินประเภทใด เชน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบกําหนด เพื่อเปนประโยชนในการติดตามภาระหน้ี      

ของ issuer รวมทั้งชวยใหผูลงทุนประเมินภาระหน้ีในอนาคต 

(2)  ปรับถอยคําใหชัดเจนข้ึนในหัวขอสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยปรับเปน 

“งบการเงินรวม” จากเดิม “งบการเงิน” และระบุชวงเวลาท่ีใหเปดเผยขอมูลใหชัดเจนวา ต้ังแตไตรมาส 1   

จนถึงไตรมาสลาสุด เน่ืองจาก issuer บางรายเขาใจคลาดเคลื่อนใชเพียงตัวเลขจากงบการเงินไตรมาสลาสุด

เทาน้ัน 

 

6. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สจ.          /2560 เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับท่ี      ) 
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(3)  ปรับถอยคําจาก “ผูจัดจําหนาย” เปน “บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาท่ีในการจัดจําหนาย        

ตราสารหน้ี”  เพ่ือจะไดครอบคลุมตัวกลางทุกประเภทและสอดคลองกับถอยคําในประกาศที่แกไข 

เหตุผล เพ่ือใหผูลงทุนมีขอมูลในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม รวมท้ังปรับถอยคําใหชัดเจนขึ้น

เพ่ือให issuer สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง นอกจากน้ี ไดมีการแกไขใหแบบ factsheet สอดคลองกับ 

แบบ filing ดวย 

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สจ. 16/2558 เรื่อง  การย่ืนคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสําหรับการเสนอขายตราสารหน้ี 

ที่ออกใหม และรายงานท่ีเก่ียวของ ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงวิธีการย่ืนเอกสารตาง ๆ  

โดยจะกําหนดบน website ของสํานักงาน รวมถึงเพิ่มหนาท่ีรายงาน key financial ratio รายป 

 เหตุผล เพ่ือใหการย่ืนเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สอดคลองกับหลักเกณฑตามทีกํ่าหนดใน 

รางประกาศเรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม และรางประกาศ 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูท่ีออกใหมของกองทรัสต  

 ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วาดวยการใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี  

3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยปรับปรุงหนาที่ของ FA เพ่ือใหสอดคลองกับการทําหนาท่ีของตัวกลาง 

 เหตุผล  เน่ืองจากหลักเกณฑเดิมเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหน้ีแบบ PO  ของ listed company 

ที่ CG ดี และแบบ PP-HNW ไมไดกําหนดใหตองมี FA  หลักเกณฑที่ปรับปรุงใหมจึงกําหนดให issuer  

ตองจัดใหมีตัวกลางในการทํา product screening รวมท้ังใหตัวกลางตองรวมจัดทํา และรับรองวา issuer  

มีคุณสมบัติและปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ัน ในกรณีที่ issuer ไปใชบริการของ FA จึงตอง

ปรับปรุงหนาท่ีของ FA ในเรื่อง product screening เพื่อใหสอดคลองกับการทําหนาท่ีของตัวกลางดังกลาว 

 

7. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ท่ี สจ.          /2560 เร่ือง การย่ืนคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสําหรับการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม และรายงานที่เกี่ยวของ (ฉบับท่ี        ) 

8. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท่ี สช.          /2560 เร่ือง  การใหความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

การดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่        ) 
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ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     

ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง  การรายงานการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกตราสารหน้ีภายหลังจากการเสนอขาย

ตราสารหน้ี ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงรายงานของ issuer ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เหตุผล ปรับปรุงเหตุการณท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองรายงานตอสํานักงานภายหลัง 

เสนอขายตราสารหน้ี โดยลดภาระการรายงานเหตุการณที่ไมจําเปน เชน การแกไขอัตราดอกเบ้ีย  

การไถถอนตราสารหน้ีกอนกําหนด การเปล่ียนแปลงการจัด rating เปนตน 

 

  

9. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สจ.          /2560 เร่ือง  การรายงานการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกตราสารหน้ีภายหลังจาก

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี        ) 
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สวนที่ 3 : ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผลใชบังคับ 

 

วันท่ีมีผลใชบังคับ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

1 เมษายน 2561 1) กําหนดให issuer เปดเผย key financial ratio  

2) issuer ตองจัดใหมีตัวกลางเพ่ือทําหนาที่ product screening และ 

ขายตราสารหน้ี (ตัวกลางจะตองมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีทํา product 

screening แยกออกจากหนวยงานขายที่ตองปฏิบัติตาม sales conduct) 

รวมทั้งใหตัวกลางตองรวมจัดทํา และรับรองวา issuer มีคุณสมบัติ

และปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  

3) แบบ PP-วงแคบใหขายไดเฉพาะกลุมผูที่เก่ียวของกับ issuer, II 

และ HNW 

4) เกณฑอนุญาตแบบ PP-HNW                      

5) เกณฑอนุญาตแบบ PO 

6) เกณฑอนุญาต MTN 

7) การทํา product screening ของ FA 

8) ระยะเวลาในการพิจารณาการอนุญาต 

9) การใหตัวกลางรายงานผลการขายตราสารหน้ี  

10) การกําหนดใหมีผูแทนผูถือหุนกูสําหรับการเสนอขายตราสารหน้ี

แบบ PP-HNW และแบบ PO ระยะสั้น กรณีเสนอขายแบบ MTN 

1 กรกฎาคม 2561 1) การกําหนดใหมีผูแทนผูถือหุนกูสําหรับการเสนอขายตราสารหน้ี

แบบ PP-HNW และแบบ PO ระยะสั้น กรณีเสนอขายแบบรายครั้ง 

2) ยกเลิกการเสนอขาย BE กรณีเสนอขายแบบ PP-HNW และ PO  

ตามระยะเวลาดังน้ี 

 issuer ท่ีมีการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 30 เมษายน 2561  

ใหเสนอขาย BE ไดถึง 30 มิถุนายน 2561 

 issuer ท่ีมีการจัดประชุมผูถือหุนหลัง 30 เมษายน 2561            

ใหเสนอขาย BE ได หลังการจัดประชุมผูถือหุนตอไปอีก           

2 เดือน (การยกเลิก BE ใหมีผลใชบังคับถัดจากวันท่ี           

ครบกําหนด 2 เดือน) 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เร่ือง  รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี และการกําหนด 

การทําหนาที่ของตัวกลาง 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 

ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 

 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 

 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.          /2560 เร่ือง การยกเวน

การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(ฉบับที่        )   

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560 เรื่อง การขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม (ฉบับท่ี        ) 

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย

หุนกูท่ีออกใหมของกองทรัสต (ฉบับที่        ) 

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.          /2560 เร่ือง การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่        )  

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กม.          /2560 เร่ือง การกําหนด

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม และการขออนุมัติโครงการ 

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่        ) 

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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6.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2560   

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับท่ี        )  

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

7.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2560  

เร่ือง การย่ืนคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสําหรับการเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม และรายงาน

ท่ีเกี่ยวของ (ฉบับท่ี       )  

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สช.          /2560 

เร่ือง  การใหความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่        )  

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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9.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2560 

เร่ือง  การรายงานการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่ออกตราสารหน้ีภายหลังจากการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบับท่ี        ) 

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพ่ิมเติม 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี 

ฝายตราสารหน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ช้ัน 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือ โทรสาร 0-2033-9980 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; isaya@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 17 ธันวาคม 2560 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 


