
 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 

เลขท่ี อจต.  27/2561 

 

เร่ือง  รางแบบและคูมือที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหน้ี 

เพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard  

และรองรับการประเมิน FSAP 

 

เผยแพรเมื่อวันที ่ 11 กรกฎาคม 2561 

 

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 

ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับนี้ไดจาก www.sec.or.th 

 

ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามที่ติดตอดานลาง 

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

 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันที ่13 สิงหาคม 2561  

 

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ของสํานักงาน ดังนี้ 

   1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9980  

   2.  นางสาวปาจรีย       เวชชบลู       โทรศัพท  0-2263-6023  

 

       สํานักงานขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี ้

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

    โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6023

 

 
 

ฝายตราสารหน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 



  

 

 

สวนที่ 1 : บทนํา 

 ตามที่สํานักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและ 

เสนอขายตราสารหนี ้และหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“หุนกู securitization”) เพื่อใหผูลงทุน

ไดรับขอมูลสําคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น รวมทั้งใหสอดคลองกับ IOSCO standard และ 

รองรับการประเมิน FSAP ในขณะเดียวกันไดมีการคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไมใหเปนภาระ 

แกผูออกตราสารหนี้มากเกินไป  โดยสํานักงานไดเปดรับฟงความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟง 

ความคิดเห็นที่ อจต. 10/2561 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหนี้

เพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP1 ระหวางวันที่ 26 มีนาคม - 24 เมษายน 

2561 นั้น 

 สํานักงานไดนําความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับมาประกอบการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว 

และดําเนินการยกรางแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และแบบแสดงรายการขอมูล 

ประจําปที่เกี่ยวของตามแนวทางดังกลาว รวมทั้งไดจัดทําคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป เพื่อใหผูออกหลักทรัพยเขาใจวิธีการเปดเผยขอมูล อีกทั้งชวยให

การเปดเผยขอมูลมีความยืดหยุนมากขึ้น 

สํานักงานจึงเห็นควรเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางแบบและคูมือที่เกี่ยวของกับ 

การเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหน้ีเพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP 

และไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป  โดยการรับฟง 

ความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2561  ผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสง 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสํานักงานไดทั้งรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว   

ทั้งนี้ สํานักงานขอเสนอชื่อเจาหนาที่สําหรับการติดตอสอบถาม ดังนี ้ 

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

2.  นางสาวปาจรีย       เวชชบูล        โทรศัพท  0-2263-6023  e-mail : pajaree@sec.or.th 

                                                        
1  FSAP : Financial Sector Assessment Program 
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคัญของแบบที่เกี่ยวของ 

       1.  ปรับปรุงแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้2 (“แบบ filing”) ที่เกี่ยวของ 

เพื่อกําหนดใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 

      1.1   ขอมูลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนหรือใหผูลงทุนมีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้มากขึ้น เชน วัตถุประสงคการใชเงิน และการกําหนดราคาตราสารหนี้ เปนตน  

โดยที่การกําหนดใหผูออกตราสารหน้ีตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคการใชเงินแยกในแตละเร่ือง 

ใหมีความชัดเจน จะเปนขอมูลที่สําคัญที่ผูลงทุนใชเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี ้เชน 

ประเมินความเสี่ยงในการไดรับชําระคืนเงินลงทุน ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ  

สวนกรณีขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดราคาตราสารหนี ้นั้น เปนการอธิบายเพื่อใหผูลงทุนไดรูถึงวิธีการ 

หรือที่มาของการกําหนดราคาและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเปนการใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 

ผูลงทุนเพิ่มเติมดวย  

      1.2  ขอมูลอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการเปดเผยขอมูลมากขึ้นและเปนประโยชน 

ตอผูลงทุน เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนการชําระเงิน กฎหมายที่ใชบังคับ และตลาดรองตราสารหนี้   

 2.  การปรับปรุงแกไขแบบ filing ตามขางตนจะเปนการแกไขแบบ filing เฉพาะการเสนอขาย

ตราสารหนี้แบบ PO เทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       2.1  กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ยกเลิกแบบแสดงรายการขอมูลเดิม และใหใชแบบแสดงรายการ

ขอมูลใหม ดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 (1)  แบบ  69-DEBT-PO  

 (2)  แบบ 69-BASE-PO  

 (3)  แบบ 69-Pricing  

 (4)  แบบ 69-DEBT-PO-REIT                 

 (5)  แบบ 69-DEBT-PO-IFT  

 (6)  แบบ 69-BASE-PO-REIT  

 (7)  แบบ 69-BASE-PO-IFT   

 

 

                                                        
2
 หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตร หุนกูที่ไมมอีนุพันธแฝง (ยกเวนกรณีที่มี put และ call)  และตั๋วเงิน 

1.  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
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        2.2  กรณีหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ยกเลิกแบบแสดงรายการขอมูลแบบ               

69-SECURITIZATION และใหใชแบบแสดงรายการขอมูลใหม ดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 (1)  แบบ 69-SPV-PO 

 (2)  แบบ 69-SPV-II&HNW 

 ทั้งนี้ กรณีของแบบแสดงรายการขอมูลสําหรับตราสารหนี้ทั่วไปไดแนบแบบ 69-DEBT-PO   

แบบ 69-BASE-PO และแบบ 69-Pricing เพื่อเปนตัวอยางของการปรับปรุงแกไขแบบ filing โดยสํานักงาน 

จะดําเนินการปรับปรุงแบบ 69-DEBT-PO-REIT  แบบ 69-DEBT-PO-IFT  แบบ 69-BASE-PO-REIT  

และแบบ 69-BASE-PO-IFT  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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ปรับปรุงแบบแสดงรายการขอมูลประจําปที่เกี่ยวของเพื่อใหการเปดเผยขอมูลภายหลัง                

การเสนอขายสอดคลองกับแนวทางการเปดเผยขอมูลในแบบ filing ตามขอ 1. ดังนี้ (รายละเอียดตาม               

เอกสารแนบ 3) 

2.1  ยกเลิกแบบแสดงรายการขอมูลประจําปสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แบบ 56-1                  

และใหใชแบบ 56-1 ใหม 

2.2  ยกเลิกแบบแสดงรายการขอมูลประจําปสําหรับบริษัทที่เสนอขายหุนกู Securitization            

แบบ 56-4 และใหใชแบบ 56-4 ใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เร่ือง รางแบบและคูมือที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหน้ีเพื่อใหสอดคลอง 

กับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP 

 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 

ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 

 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 

 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 

 ที่ปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็น 

1.  ทานเห็นดวยหรือไม กับรางแบบ filing แบบ 69-DEBT-PO แบบ 69-BASE-PO และแบบ 69-Pricing 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  ทานเห็นดวยหรือไม กับรางแบบ filing แบบ 69-SPV-PO 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3.  ทานเห็นดวยหรือไม กับรางแบบ 56-1  

         เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.  ทานเห็นดวยหรือไม กับรางแบบ 56-4 

         เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5.  ขอสังเกตเพิ่มเติม  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ฝายตราสารหนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2263-6023 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; pajaree@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่13 สิงหาคม  2561 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานท่ีไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 


