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ผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ (public hearing)  

เอกสารรับฟงความคิดเห็นเลขท่ี อจต. 9/2565  

เรื่อง การปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine  

1. การรับฟงความเห็น   จำนวน 1 ครั้ง  

2. เมื่อวันท่ี    18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 

3. จำนวนผูเขาชม  1001 ครั้ง  

4. ผูจัดสงความคิดเห็น   จำนวน 17 ราย จำแนกเปน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ที่มา  

เพื ่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันดวยการมี

กฎระเบียบที่ไดมาตรฐานภายใตแนวทาง regulatory guillotine โดยมีเปาหมายใหกฎเกณฑของสํานักงาน 

ก.ล.ต. มีมาตรฐานและสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใหมีกฎเกณฑเทาที่จําเปนและการ

ใชบังคับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูลงทุนยังคงไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและผูประกอบการมี

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ ที่ผานมาสำนักงาน ก.ล.ต. ไดเปดรับฟงความคิดเห็นหลักการ

เกี ่ยวกับการปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine ไปแลว ระหวางวันที่  

2 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. ยังไดมีการออกประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกําหนดบทนิยามผู ลงทุนสถาบัน ผู ลงทุน 

รายใหญพิเศษและผู ลงทุนรายใหญ ลงวันที ่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”)  

เพ่ือปรับปรุงเรื่องการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน (institution investor : “II”) ผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

(ultra high net worth : “UHNW”) และผูลงทุนรายใหญ (high net worth : “HNW”) ใหสอดคลองกับ

ประเภท จำนวน (คน) 

1. ผูลงทุน 

- สถาบัน  

- รายใหญ  

- รายยอย    

 

 

 

 

2. ผูออกตราสาร  6 

3. ตัวกลาง  

- ธนาคารพาณิชย  

- บริษัทหลักทรัพย   
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2 

4. FA 1 

5. อ่ืน ๆ   5 

รวม 17 
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ความรู ความเขาใจในลักษณะและความเสี ่ยงของผลิตภัณฑที ่จะลงทุนและความสามารถในการรับ 

ความเสี ่ยง รวมถึงช วยใหก ิจการและผู ลงทุนสามารถเขาถึงช องทางการระดมทุนและการลงทุน 

ที่หลากหลายมากขึ้น  

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดนําความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจากการมาปรับปรุงหลักการรับฟง

ความคิดเห็นดังกลาวเพื่อใหหลักเกณฑมีความความสอดคลองในทางปฏิบัติมากขึ้นรวมถึงการปรับปรุง

หลักการใหสอดรับกับนิยามผูลงทุนตามประกาศ กจ.39/2564 โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ดําเนินการยกราง

ประกาศที่เกี่ยวของตามแนวทางดังกลาวจำนวน 16 ฉบับ ระหวางวันที่ 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 

2565 บน  โดยผลการรับฟงความเห็นสรุปได ดังนี้  



3 

 

 

6. ประเด็นสำคัญ 

เรื่อง สรุปความเห็นจากผูเกี่ยวของ ความเห็นสำนักงาน ก.ล.ต.  

1.  การปรับปรุงนิยามผูลงทนุในวงจํากัดที่ไดรับยกเวน 

การย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล (“แบบ filing”) ตามนิยาม

ผูลงทนุตามประกาศ กจ. 39/2564 

 

- ตั๋วเงินไมมีขอกำหนดสิทธิ จึงเห็นวาไมควรเสนอขายตอ UHNW และ HNW 

แมวาหลักเกณฑใหมจะจำกัดมูลคาความเสียหายที่ 50 ลานบาท แลวก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

- หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนในวงจำกัดไมเกิน 10 ราย  

(PP10) หรือตั๋วเงินไมเกินสิบฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทำให 

ตราสารหนี้ที่ออกในแตละชวงเวลามีหลักเกณฑที่ตองดำเนินการตางกัน  

จึงควรกำหนดใหมีความชัดเจนวา ตราสารหนี้ที่ออกตามหลักเกณฑกอน 

การแกไขจะตองดำเนนิการอยางไร 

 

- มูลคาการเสนอขายสำหรับหุนกูและตั๋วแลกเงินใหกับ UHNW และ HNW  

ไมเกิน 50 ลานบาท มีมูลคานอยเกินไป ซึ่งทำใหไมคลองตัว 

 

 

- UHNW และ HNW มีความสามารถในการรับความเสี่ยง

ไดในระดับหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นวาควรเปน

ทางเลือกในการลงทนุใหผูลงทุนในกลุมนี้โดยจำกัด

มูลคาความเสียหาย และเพิ่มชองทางการระดมทุน

ใหกับ issuer ดวย  อยางไรก็ดี สำนักงานไดปรบัปรงุ

หลักการตามขอเสนอดังกลาวโดยกำหนดใหการเสนอ

ขายตราสารหนี้ตอ UHNW และ HNW ไมเกิน 10 ราย 

ณ ขณะใด ๆ (ตราสารหนี้ ไดแก หุนกู พันธบัตร ตั๋วเงิน) 

 

- สำนักงาน ก.ล.ต. ขอรับขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณา

ดำเนินการตอไป 

 

 

 

 

- เนื่องจากการเสนอขายแบบ PP10 ไมมีการจัดทำแบบ 

filing จึงไมมีการเปดเผยขอมูล ซึง่ผูลงทนุ UHNW และ 

HNW อาจไมรูจักหรือคุนเคยกับกิจการ จึงจำเปนตอง

จำกัดมูลคาเพื่อจำกัดความเสียหายจากการลงทนุ 
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เรื่อง สรุปความเห็นจากผูเกี่ยวของ ความเห็นสำนักงาน ก.ล.ต.  

- การแยกประเภทผูลงทนุ สำหรับการเสนอขายแบบ PP10 เปนวง II และ  

วง UHWN/HNW อาจทำใหเกิดความสับสนเรื่องการนบัจำนวน เนื่องจาก

การนับของนายทะเบียนแตละแหงมีความแตกตางกัน  

- เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตองการเปดให UHNW 

และ HNW ลงทุนในชอง PP10 ไดดวย จึงไดเพ่ิม

ชองทางสำหรับ UHNW และ HNW  

2.  การลดจํานวนประกาศการอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้

และปรับปรุงหลักเกณฑใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบนั 

 

- ควรเพ่ิมเติมขอมูลดังนี้ ในแบบ filing  

o การรายงานเก่ียวกับภาระผูกพันอ่ืนบนหลักประกันที่มีอยูในปจจุบัน 

และระบุการดำรงหลักประกันในอัตราสวนตั้งแต 1 เทา เปนตนไป  

o ภาระการค้ำประกนัในปจจุบันของนิติบุคคลผูคำ้ประกัน 

 

- กรณีนำหุนของบริษัททีไ่มไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเปน

หลักประกัน ควรใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางเหมาะสมเพ่ือให 

นักลงทนุสามารถติดตามขอมูลได  

 

- ไมควรนำหุนสามัญของบริษทัยอยที่มีความเก่ียวของทั้งหมดทั้งทางตรงและ

ทางออมกับ issuer มาเปนหลักประกัน  

 

 

- ปจจุบนั สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให issuer ตอง

เปดเผยขอมลูเก่ียวกับภาระผูกพันอ่ืนบนหลักประกัน

แลว  

 

 

- สำนักงาน ก.ล.ต. จะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว

อยางเหมาะสม 

 

 

- ธุรกิจบางประเภท core business อยูที่บริษัทยอย  

ดังนั้น หุนของบริษัทยอยจึงมีมลูคา  อยางไรก็ดี 

สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนนิการใหมีการเปดเผยขอมูล

หลักประกันและการประเมินมูลคาของหุนใหเหมาะสม 

3. การปรับปรุงแบบ filing และการลงนามในแบบ filing 

 

- ไมเห็นดวยกับหลกัเกณฑทีก่ำหนดใหกรรมการทุกคนตองลงนามรับรอง 

แบบ filing สำหรับการเสนอขายแบบ PO  เนื่องจากเปนอุปสรรคไมคลองตัว

ซึ่งจะเปนปญหาในทางปฏิบัต ิ และ เปนภาระที่เกินความจำเปนตอกรรมการ

ผูที่ไมไดมีสวนรวมในการบริหารงานอยางใกลชิดของบริษัท เชน กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ

- สำนักงาน ก.ล.ต. รับขอเสนอดงักลาวมาพิจารณา และ

ทบทวนการปรับปรงุหลักการลงนามรับรองแบบ filing 

ของตราสารหนี ้ใหเหมาะสมและไมเปนอุปสรรคตอ

ภาคเอกชนแลว 
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เรื่อง สรุปความเห็นจากผูเกี่ยวของ ความเห็นสำนักงาน ก.ล.ต.  

บังคับใหกรรมการทุกคนตองชดใชคาเสียหายกรณีที่แบบ filing เปนเท็จ หรือ

ขอมูลไมครบถวนมีความเปนไปไดยาก ซึ่งเห็นวาหลักเกณฑดังกลาวไมตรงกับ

เปาประสงคที่ตองการจะคุมครองผูลงทนุ  

- มาตรฐานการกำกับดูแลระหวางบริษัทไทยแตกตางกับบริษัทตางประเทศที่

กำหนดใหเพียงกรรมการผูมีอำนาจลงนามรับรองแบบ filing  

4.  การปรับปรงุแบบ factsheet - ไมมีความเห็น -  

5.  การปรับปรุงหลักเกณฑของศุกูกใหเปนปจจุบันและ

สอดคลองกับหลักการของตราสารหนี้อ่ืน 

- ไมมีความเห็น -  

6. การปรับปรงุคาธรรมเนียมการยืน่แบบ filing - ไมมีความเห็น -  

7. วันที่ประกาศมีผลใชบังคบั : วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่ง

เปนเวลาเดียวกับประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 39/2564  

- ไมมีความเห็น -  

8. อ่ืน ๆ - ควรแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับตั๋วเงินที่ไดรับยกเวนไมเปนหลักทรัพย กรณีที่

ออกใหกับสถาบันการเงนิ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในภาค

ธุรกิจ  เนื่องจากปจจุบันยังมีความเขาใจผิดเก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยูเปน

จำนวนมาก (เชน ตั๋วเงินที่ออกเพื่อกูยืมเงินจากธนาคารไมใชหลกัทรัพย 

ในทุกกรณี)  

 

- issuer ควรเปดเผยขอมูลทางการเงินที่สำคัญภายหลังการออกหุนกู เชน 

Financial Covenant ที่ตองดำรงไวตามขอกำหนดสิทธิ และขอมูลทาง 

 

- สำนักงาน ก.ล.ต. ขอรับขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณา

ดำเนินการตอไป 

 

 

 

 

- สำหรับการเสนอขาย PO และ HNW หลักเกณฑ

ปจจุบนักำหนดใหตองเปดเผยขอมูลทางการเงินที่
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เรื่อง สรุปความเห็นจากผูเกี่ยวของ ความเห็นสำนักงาน ก.ล.ต.  

การเงินที่สำคัญ (financial highlight) เพื่อใหผูลงทนุมีขอมูลในการติดตาม

สถานะทางการเงินของบริษัทวาเปนไปตามที่ระบไุวในขอกำหนดสิทธิ

หรือไม  

 

- เสนอใหสามารถยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย sustainability-linked bond 

(“SLB”) ในลักษณะรายโครงการไดเชนเดียวกับ green bond, social 

bond และ sustainability bond ที่สามารถทำไดเพ่ือเพิ่มความคลองตัว

ใหกับผูออกตราสารหนี ้ 

สำคัญประจำป ภายในระยะเวลาเดียวกับการนำสงงบ

การเงินประจำปแลว 

 

 

- กรณี SLB สามารถเสนอขายในลักษณะโครงการได 

อยูแลว แตตองมีการเปดเผยขอมูลขั้นต่ำใน  

แบบ 69- BASE เพื่อใหสำนักงาน ก.ล.ต. มีเวลาในการ

พิจารณาความครบถวนถูกตอง  เนื่องจาก SLB  

มีขอกำหนดและการเปดเผยขอมูลซึ่งมีรายละเอียด 

ที่ตองพิจารณามากกวา กรณี green bond, social 

bond และ sustainability bond (เชน KPI การปรับ

อัตราดอกเบี้ย) 

ขอขอบคุณ ผูรวมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อ ดังตอไปนี้ 

1. ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

2. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

3. ธ. ออมสิน  

4. กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

5. บล. กรุงไทย เอ็กซสปริง จำกัด 

6. บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด  

7. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) mail 

9. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

10. บริษัท บีทีเอสกรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)  

11. บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)  

12. บริษัท แชนดเลอร เอ็มเอชเอ็ม จำกัด 

13. บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จำกัด  

14. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”)  

15. ธนาคารแหงประเทศไทย 

16. ชมรมวาณิชธนกิจ 

17. ผูลงทุนรายยอย  

 


