
 

 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี�ยวข้อง (public hearing) 

เรื�อง  หลกัการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี� และการทําหน้าที�ของตัวกลาง 

1. การรับฟังความคิดเห็น  จํานวน � ครั�ง 

2. เมื�อวนัที�   1� พฤศจกิายน ����  –  17 ธันวาคม ���� 

3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จํานวน �� ราย จาํแนกประเภทดงันี�  

 

ประเภท จํานวน (ราย) 

�. ผูล้งทุน 1 

�. ผูอ้อกตราสารหนี�  (issuer) 2 

�. ตวักลาง 

- ธนาคารพาณิชย ์

- บริษทัหลกัทรัพย ์
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�. ที�ปรึกษาการเงิน (FA) 1 

5. ที�ปรึกษากฎหมาย 2 

�. ชมรมวาณิชธนกิจ 1 

รวม 23 

 

4. ที�มา  

ตามที�สาํนกังานอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการออกและเสนอขาย      

ตราสารหนี�  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนในแต่ละช่องทางการระดมทุนอยา่งเหมาะสม  

และเพิ�มความสะดวกใหก้บั issuer สาํนกังานจึงไดจ้ดัทาํหลกัการเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  

และเพื�อใหห้ลกัเกณฑที์�ปรับปรุงใหม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการทาํธุรกรรมในตลาด จึงไดจ้ดัทาํ 

public hearing เกี�ยวกบัหลกัการดงักล่าวในระหว่างวนัที� � ถึง �� สิงหาคม ���� และพบวา่มีประเด็นสาํคญั 

ที�ควรนาํมาปรับปรุงหลกัการเพิ�มเติม สาํนกังานจึงไดป้รับปรุงหลกัการบางเรื�องตามความคิดเห็นที�ไดร้ับ 

จากการจดัทาํ public hearing และดาํเนินการยกร่างประกาศตามหลกัการดงักล่าวจาํนวนทั�งสิ�น 9 ฉบบั  

และไดน้าํร่างประกาศทั�งหมดจดัทาํ public hearing ในระหวา่งวนัที� �� พฤศจิกายน ถึง �� ธนัวาคม ����  

โดยมีรายละเอียดดงันี�   
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�. ประเดน็สําคัญ 

เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

�. ร่างประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ที� กจ.          /���1 เรื�อง การยกเวน้ 

การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนี� (ฉบบัที�      )   

-ไม่มีผูแ้สดงความเห็น-   

�.  ร่างประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ที� ทจ.         /���1 เรื�อง          

การขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายตราสารหนี�ที�ออกใหม่  

 

การออกและเสนอขายแบบ PO 

(�) การกาํหนดคุณสมบติัของ issuer ที�กาํหนดวา่ “ไม่อยู ่

ระหวา่งผิดนดัชาํระหนี� เงินตน้หรือดอกเบี�ย” ควรกาํหนดเฉพาะ 

การผิดนดัชาํระหนี� หุน้กูเ้ท่านั�น ไม่ควรรวมถึงหนี�การคา้ปกติ  

 

สาํนกังานเห็นดว้ย และไดแ้กไ้ขถอ้ยคาํในประกาศใหช้ดัเจน

ขึ�นโดยปรับเป็น “ไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัชาํระหนี� เงินตน้หรือ

ดอกเบี�ยของตราสารหนี�  หรือผิดนดัชาํระหนี� เงินกูย้ืมจาก 

ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือ

สถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น” 

 

(�) การกาํหนดคุณสมบติัของ issuer วา่ตอ้งไม่อยูร่ะหวา่ง 

ผิดนดัชาํระหนี�  จะทาํให ้issuer ไม่สามารถออกหุน้กูไ้ด ้ 

เป็นการจาํกดัสิทธิมากจนเกินควร  นอกจากนี�  หากมีการผิดนดั

ชาํระหนี�  แต่เจา้หนี�ผอ่นผนัหรือยกเวน้ทาํใหไ้ม่ถือวา่ 

เป็นเหตุผิดนดัอีกต่อไป จะถือว่า issuer  ขาดคุณสมบติั 

ในการออกหุน้กูห้รือไม่  

สาํนกังานเห็นวา่หลกัเกณฑที์�แกไ้ขดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์

เพื�อคุม้ครองผูล้งทุนทั�วไป โดยมีเหตุผลวา่หาก issuer  

อยูร่ะหวา่งผิดนดัชาํระหนี�  ก็ไม่ควรไดร้ับอนุญาตใหร้ะดมทุน

จาก public จนกวา่จะดาํเนินการแกไ้ขเหตุดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จ 

และเมื�อมีการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จตามที�เจา้หนี� เห็นสมควร  

ก็ไม่ถือวา่ issuer ขาดคุณสมบติัในการออกหุน้กู ้
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

 การออกและเสนอขายแบบ PP-HNW 

ขอ้กาํหนดสิทธิที�ใชส้าํหรับช่องทางนี� มีความแตกต่างจาก      

ขอ้กาํหนดสิทธิที�ใชใ้นกรณีการออกและเสนอขายแบบ PO 

หรือไม่ และหาก issuer ใชข้อ้กาํหนดสิทธิที�มีเนื�อหา 

ไม่เหมือนกบัขอ้กาํหนดสิทธิตามประกาศ จะทาํไดห้รือไม่  

 

ขอ้กาํหนดสิทธิมีเนื�อหาเหมือนกนัไม่วา่จะเสนอขายแบบใด 

โดย issuer สามารถใชข้อ้กาํหนดสิทธิที�มีเนื�อหาแตกต่างจาก

ขอ้กาํหนดสิทธิตามประกาศได ้แต่ตอ้งไม่มีขอ้กาํหนดที�เป็น

การเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และเปิดเผยใหผู้ล้งทุน

ทราบความแตกต่างดงักล่าว เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ลงทุน  

การออกและเสนอขาย PP-วงแคบ 

(�) ควรเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดิม เนื�องจากเห็นวา่ 

เป็นการเสนอขายในวงจาํกดัอยูแ่ลว้ 

 

 

 

 

สาํนกังานเห็นวา่การเสนอขายแบบ PP-วงแคบ ไดรั้บอนุญาต

เป็นการทั�วไป และไดร้ับยกเวน้การยื�นแบบ filing จึงไม่เหมาะ

กบัผูล้งทุนรายยอ่ย  นอกจากนี�  การเสนอขายต่อผูล้งทุน HNW  

ที�ไมรู้่จกับริษทั สาํนกังานไดก้าํหนดใหท้าํผ่านตวักลาง  

เพื�อใหผู้ล้งทุน HNW ไดรั้บขอ้มลูและคาํแนะนาํที�เหมาะสม

ก่อนการลงทุน  

 

 (�) ควรมีการเขียนอธิบายลกัษณะการเสนอขายแบบ PP-วงแคบ

ใหช้ดัเจนวา่ การนบัจาํนวน �� รายในรอบ � เดือนมีลกัษณะ

อยา่งไร  นอกจากนี�  ควรมีการกาํหนดใหต้อ้งใชน้ายทะเบียน

เพียงรายเดียวเพื�อความสะดวกในการควบคุมจาํนวนผูล้งทุน 

สาํนกังานไดมี้หนงัสือเวียนที� กลต.จต.(ว) ��/���� ลงวนัที�  

�� กนัยายน ���� เรื�อง การซกัซอ้มความเขา้ใจเกี�ยวกบั 

การปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขายตราสารหนี� ต่อผูล้งทุน

โดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน �� ราย เพื�อวางแนวทาง 

การปฏิบติัในการนบัจาํนวนผูล้งทุนสาํหรับการเสนอขาย 
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

แบบ PP-วงแคบแลว้ สาํหรับกรณีนายทะเบียนนั�น ในทางปฏิบติั 

การเสนอขายรุ่นเดียวกนั นายทะเบียนจะเป็นรายเดียวกนัเสมอ 

 การลงนามรับรองของตวักลาง 

การกาํหนดใหต้วักลางลงนามรับรองในหนงัสือรับรอง 

การปฏิบติัหนา้ที� และรับรองคุณสมบติัของ issuer  

เป็นการกาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบที�มากเกินกวา่ 

การทาํหนา้ที�ตวักลางในการขายตราสารหนี�  เนื�องจากตอ้งอาศยั

การทาํ due diligence บนขอ้มูลที�ไดรั้บจาก issuer เป็นหลกั  

ซึ� งเป็นหนา้ที�ของ FA ที�ตอ้งร่วมจดัทาํและลงนามรับรอง

คุณสมบติัของ issuer ไม่ใช่หนา้ที�ของตวักลาง และหาก issuer 

ปกปิดหรือจงใจใหข้อ้มูลเทจ็ ตวักลางที�ทาํหนา้ที�ในการขาย 

ตราสารหนี�ไม่สามารถตรวจสอบไดท้ั�งหมด   

 

สาํนกังานไดมี้การปรับปรุงหนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ที� 

ใหเ้หลือเพียงฉบบัเดียว โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ให ้

ชดัเจนขึ�น ทั�งนี�  เมื�อปรับปรุงเนื�อหาแลว้ สาํนกังานไดมี้ 

การหารือกบัผูป้ระกอบธุรกิจอีกครั� ง ซึ� งผูป้ระกอบธุรกิจ 

ไม่มีขอ้ขดัขอ้งในเนื�อหาที�สาํนกังานแกไ้ขเพิ�มเติม  

การทําหน้าที�ของตัวกลาง 

(1) การกาํหนดใหก้ารเสนอขายต่อ HNW ทั�งแบบ PP-วงแคบ 

และแบบ PP-HNW ตอ้งดาํเนินการผา่นตวักลางเป็นการเพิ�ม

ภาระตน้ทุนใหก้บั issuer โดยไม่จาํเป็น  นอกจากนี�   

ยงัมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัระยะเวลาที�แตกต่างจากการออกหุน้ 

โดยเฉพาะกรณีออกหุน้กูเ้พื�อทดแทนตวัที�จะครบกาํหนด 

ในแต่ละปีนั�น มีปริมาณมาก หากใชเ้วลาเท่ากบัตราสารทุน      

อาจทาํใหไ้ม่สามารถออกหุน้กูไ้ดท้นัเวลา   

 

 

สาํนกังานพบวา่ HNW  ตดัสินใจลงทุนโดยพิจารณา 

แต่ผลตอบแทน (search for yield) ไม่คาํนึงถึงความเสี�ยง 

รวมถึงขาดความรู้ความเขา้ใจที�จะวิเคราะห์ความเสี�ยงได ้

ดว้ยตวัเอง จึงตอ้งกาํหนดใหมี้ตวักลางเขา้มาช่วยกลั�นกรอง

ขอ้มลูและใหค้าํแนะนาํก่อนการลงทุน ส่วนในดา้น issuer 

สาํนกังานเพิ�มความสะดวกใหด้ว้ยการอนุญาตใหอ้อกและ 

เสนอขายแบบรายโครงการ (MTN) ได ้โดย issuer ยื�นขออนุญาต 

ครั� งแรก สามารถเสนอขายได ้2 ปี และก่อนการเสนอขาย 
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

ในแต่ละครั� ง issuer เพียงยื�นแบบ pricing ต่อสาํนกังาน 

ก็สามารถเสนอขายไดท้นัที 

 (2) สาํนกังานควรมีขอ้มูลเผยแพร่ทาง website เพื�อใหเ้ป็น

ฐานขอ้มูลในการตรวจสอบวา่ issuer มีประวติัการทาํผิด

อยา่งไรบา้ง สาํหรับใหต้วักลางใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลเพิ�มเติม 

 

สาํนกังานมีการออกข่าว issuer ที�กระทาํผิดทุกครั� งที�มี 

การดาํเนินการกล่าวโทษและลงโทษในการกระทาํความผิด 

ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ 

(3) เสนอใหอ้อกแนวปฏิบติัในการทาํหนา้ที�ของตวักลาง 

ในการขายตราสารหนี�  เพื�อเป็นแนวทางในการเตรียมตวั 

ใหพ้ร้อมรองรับตามหลกัเกณฑใ์หม่ 

 

สาํนกังานจะดาํเนินการออกแนวปฏิบติัรองรับการทาํหนา้ที� 

product screening ของตวักลางในการขายตราสารหนี� ต่อไป 

 (4) สาํหรับ listed company สาํนกังานควรจดัทาํระบบ 

ใหค้ะแนนเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูล และพฤติกรรม

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ เพื�อเป็นแนวทางใหก้บั 

ผูเ้กี�ยวขอ้งในตลาดทุนไดรั้บทราบ และใชป้ระกอบ 

ในการประเมินความเสี�ยงในการลงทุน 

สาํนกังานขอรับขอ้เสนอแนะนี�ไวป้ระกอบการพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 

�.  ร่างประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ที� ทจ.         /���1 เรื�อง  

การขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ของ

กองทรัสต ์(ฉบบัที�        ) 

-ไม่มีผูแ้สดงความเห็น-  
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

4.  ร่างประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ที� ทจ.          /���� เรื�อง   

การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนี� (ฉบบัที�    ) 

(�) การเปิดเผยขอ้มูลประวติัการผิดนดัชาํระหนี�  ควรกาํหนด 

ใหช้ดัเจนวา่ หมายความถึงหนี� ที�มีสาระสาํคญัที�อาจ 

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนหนี�หุน้กู ้ 

แต่ไม่รวมถึงหนี�ทางการคา้ปกติ 

สาํนกังานเห็นดว้ย โดยไดแ้กไ้ขถอ้ยคาํใหช้ดัเจนขึ�นเป็น  

“เปิดเผยประวติัผิดนดัชาํระหนี� เงินตน้หรือดอกเบี�ยของตราสารหนี� 

หรือผดินดัชาํระหนี� เงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะ 

จดัตั�งขึ�น และการผิดเงื�อนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ    

� ปียอ้นหลงั” 

 (�) ควรปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน 

เนื�องจากกรณีธนาคารพาณิชยมี์อตัราส่วนทางการเงินที�แตกต่าง

จากบริษทัเอกชนทั�วไป  และในอนาคตจะมีการเปิดเผย

อตัราส่วน Liquidity Coverage Ratio (LCR) เพิ�มเติมอีกดว้ย  

ซึ� งถา้เพิ�มเขา้ไปจะทาํใหมี้ความครบถว้นมากยิ�งขึ�น  

กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชยส์ามารถเปิดเผยอตัราส่วน

ทางการเงินที�แตกต่างจากบริษทัทั�วไปไดต้ามคาํแนะนาํ 

ในแบบ factsheet ซึ�งเป็นขอ้มูลขั�นตํ�าที�ตอ้งเปิดเผย  

และหากตวักลางเห็นว่ากรณีธนาคารพาณิชยมี์อตัราส่วน 

ทางการเงินใดที�มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจลงทุนของ 

ผูล้งทุนก็สามารถเปิดเผยเพิ�มเติมได ้

�.  ร่างประกาศคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที� กม.          /���� เรื�อง การกาํหนด

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาต

เสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่  

และการขออนุมติัโครงการ 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที�        ) 

-ไม่มีผูแ้สดงความเห็น-  
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

�.  ร่างประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ.          /����   

เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํ 

สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร  

(ฉบบัที�        ) 

  

(�) กรณีการเสนอขายแบบ PP-II ที�ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผย 

ขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงิน แต่ในแบบ factsheet ปัจจุบนัยงัมี 

การกาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยอยู ่เช่นนี�จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

กรณีเสนอขายแบบ PP-II ไม่ตอ้งเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน 

ในแบบ factsheet ซึ�งสาํนกังานจะระบใุหช้ดัเจนในคาํอธิบาย

ของการจดัทาํแบบ factsheet 

(�) การใชค้าํวา่ “บริษทัหลกัทรัพยที์�ทาํหนา้ที�ในการจดัจาํหน่าย

ตราสารหนี�” แทนคาํว่า “ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย” จะทาํให้ 

เกิดความสบัสนโดยเฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนรายยอ่ย  

เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจผิดวา่บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 

ซึ� งในความเป็นจริงแลว้อาจเป็นธนาคารพาณิชยก์ไ็ด ้

คาํดงักล่าวเป็นเพียงหวัขอ้และเป็นคาํกลางที�ใชใ้นทุกประกาศ 

ส่วนในรายละเอียดของแบบ factsheet จะใหร้ะบุชื�อของ

ตวักลางอยา่งชดัเจนทุกครั� งว่า ตวักลางรายใดเป็นผูข้าย 

ตราสารหนี�   

 

�.  ร่างประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ.          /����  

เรื�อง การยื�นคาํขออนุญาต เอกสาร 

หรือหลกัฐานสาํหรับการเสนอขาย

ตราสารหนี�ที�ออกใหม่ และรายงาน 

ที�เกี�ยวขอ้ง (ฉบบัที�       ) 

ในกรณี listed company ที�มีหนา้ที�ยื�นแบบ ��-� ซึ� งมีขอ้มูล  

key financial ratio ประกอบอยูใ่นแบบดงักล่าวแลว้ จะสามารถ

ใชข้อ้มูลในแบบ ��-� มาใชร้ายงานตามประกาศนี�ไดห้รือไม่  

 

issuer สามารถนาํขอ้มลู key financial ratio ตามแบบ ��-�  

สาํหรับงบการเงินในงวดดงักล่าว  ซึ� งเป็นขอ้มูลที�เหมือนกนั  

มาใชร้ายงานตามประกาศนี�ได ้อยา่งไรกดี็ ในกรณีที� issuer  

มีหนา้ที�นาํส่งงบการเงินรายไตรมาส issuer ตอ้งจดัทาํ  

key financial ratio ตามรอบระยะเวลาเดียวกนักบังบการเงิน

เพิ�มเติมดว้ย 

�.  ร่างประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที� สช.       /���� 

เรื�อง การใหค้วามเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

การดาํเนินงาน พ.ศ. ���� (ฉบบัที�     ) 

ขอ้กาํหนดเพิ�มเติมตามประกาศนี�  เป็นการสร้างภาระหนา้ที�

ใหแ้ก่ FA จนเกินควร เนื�องจาก FA ไม่สามารถวิเคราะห์ 

เหตุการณที์�จะเกิดขึ�นในอนาคต และมีความไม่แน่นอนสูงได ้

เช่น การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนในการชาํระหนี�สาํหรับหุน้กู้

ระยะยาวที�อายุมากกวา่ �� ปี 

ขอ้กาํหนดนี�เป็นไปตามหลกัเกณฑปั์จจุบนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม ่ 

ที�กาํหนดให ้FA ตอ้งทาํหนา้ที�ดงักลา่วอยูแ่ลว้ สาํนกังาน 

จึงเพียงแต่นาํขอ้กาํหนดดงักล่าวมาระบุใหช้ดัเจนขึ�น 

ในประกาศ FA  
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

�.  ร่างประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ.          /���� 

เรื�อง การรายงานการเปิดเผยขอ้มูล

ของบริษทัที�ออกตราสารหนี�ภายหลงั

จากการเสนอขายตราสารหนี�  

(ฉบบัที�        ) 

-ไม่มีผูแ้สดงความเห็น-  

��. ความคิดเห็นอื�น ๆ (�) ควรขยายใหป้ระกาศมีผลใชบ้งัคบัภายหลงั 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����  เนื�องจาก 

การเปลี�ยนจากการออกตั�วเงินเป็นการออกหุน้กู ้อาจตอ้งใช้

ผูส้อบบญัชีที�ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย จึงไม่สามารถ

เปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ในกรณีที�บริษทัเสนอขายตั�วเงินแบบ PP-II&HNW หรือ 

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัเหล่านี�  

ตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานซึ�งเป็น

หลกัเกณฑปั์จจุบนัอยูแ่ลว้ จึงไม่น่าจะไดร้ับผลกระทบ 

ในเรื�องดงักล่าว 

 (�) ควรขยายใหป้ระกาศมีผลใชบ้งัคบัในปี ���� เนื�องจาก 

ตอ้งใชเ้วลาในการจดัหาผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

สาํนกังานไดมี้การหารือผูป้ระกอบธุรกิจใหมี้การเตรียม 

ความพร้อมตั�งแต่ตน้ปี 2560 และมีผูท้ยอยมายื�นขอ 

ความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซึ้�งปัจจุบนัมีผูไ้ดรั้บ 

ความเห็นชอบเพิ�มเติมจากสาํนกังานใหป้ระกอบธุรกิจนี�แลว้ 

และไดเ้ริ�มประกอบธุรกิจแลว้ทุกราย ดงันั�น เมื�อรวมกบัจาํนวน

ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูที้�มีอยูใ่นปัจจุบนั จึงเห็นวา่มีจาํนวนเพียงพอ 

ในการใหบ้ริการแก่ issuer  
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เรื�อง ความเห็นของผู้ประกอบธุรกจิ ความเห็นของสํานักงาน 

 (�) ในกรณีที�สาํนกังานเห็นว่าผูล้งทุน HNW ไม่มีความรู้และ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี�ยงไดด้ว้ยตนเอง  

ขอเสนอใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูล้งทุนรายยอ่ย และเห็นว่า

หากใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน HNW มากจนเกินไป จะทาํให ้

ตลาดตราสารหนี�ไม่พฒันา เนื�องจากผูล้งทุน HNW จะลงทุน

โดยไมค่าํนึงถึงความเสี�ยงและดูเพียงผลตอบแทนอยา่งเดียว  

เพราะมีตวักลางเป็นผูรั้บรองใหอ้ยูแ่ลว้ 

สาํนกังานเห็นวา่ผูล้งทุน HNW มี wealth ที�สามารถรับ 

ความเสี�ยงไดม้ากกวา่ผูล้งทุนรายย่อย จึงยงัไม่จาํเป็นตอ้งใช้

หลกัเกณฑเ์ดียวกนั เนื�องจากกรณีขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หลกัเกณฑจ์ะเขม้กวา่หลกัเกณฑ ์HNW จะเนน้การเปิดเผย

ขอ้มลูความเสี�ยงใหช้ดัเจน และกาํหนดใหก้ารเสนอขาย 

แบบ HNW ตอ้งผา่นตวักลาง เพื�อใหต้วักลางช่วยใหข้อ้มูล 

และคาํแนะนาํแก่ผูล้งทุนสาํหรับใชใ้นการประกอบ 

การตดัสินใจลงทุน เพื�อให ้HNW ไดเ้รียนรู้ความเสี�ยง 

ในการลงทุน 

ขอขอบคุณ ผูร่้วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื�อ ดงัต่อไปนี�  

1. ธ. กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

3. ธ. กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

4. ธ. เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และ บล. ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

5. ธ. ซีไอเอม็บี  ไทย จาํกดั (มหาชน) 

6. ธ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

7. ธ. ยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

8. บล. เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

9. บมจ. เนชั�นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

10. บล. ทรีนีตี�  จาํกดั 

11. บล. เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

12. บล. ฟินนัซ่า 

13. บล. ฟินนัเซีย ไซรัส (มหาชน) 

14. บล. อาร์เอชบี 

15. บ. เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี� จาํกดั 

16. บ. อลัเลน แอนด ์โอเวอรี� (ประเทศไทย)  

17. ชมรมวาณิชธนกิจ 

และผูล้งทุนทุกท่าน 

 


