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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รหัสของตาราง OFFER_DEBT_INVEST_TH 
ชื่อตาราง มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน 
ความถี่ของข้อมูล 
ความล่าช้าและ 
กำหนดเวลาเผยแพร่ 

ความถี่ :  รายไตรมาส 
ความล่าช้า :  60 วัน 
กำหนดเวลาเผยแพร่ : 
     ข้อมูลเบื้องต้น  ทุกวันที่  10 
     ข้อมูลจริง  จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป 

ความครอบคลุม ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป 
นิยาม ตราสารหนี้ 

          ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นทางเลือกในการ
ลงทุน นอกเหนือจากหุ้นสามัญและกองทุนรวมที่ทุกคนรู้จักกันดี ตราสารหนี้นั้นเป็น
เครื่องมือในการระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน โดยที่ผู้ออกตราสารหนี้จะมีสถานะเป็นผู้
กู้หรือลูกหนี้ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งก็คือ 
ผู้ให้กู้ หรือ ผู้ลงทุน ตามอัตราและเวลาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ ถ้าเป็นคราสารหนี้ที่ออกโดย
ภาครัฐเรียกว่า “พันธบัตร” ถ้าออกโดยเอกชน จะเรียกว่า “หุ้นกู้” 
          การลงทุนในตราสารหนี้นั้น นับเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 
เพราะผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ย (Coupon) อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด 
เช่น 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้ลงทุนในตราสารหนี้แบกรับ
ความเสี่ยงไม่มากนักหากเทียบกับการลงทุนในทางเลือกอ่ืน ซึ่งขาดความสม่ำเสมอใน
กระแสเงินสดที่ผู้ลงทุนจะได้รับ บางครั้งเราจึงเรียกตราสารหนี้ว่า “ตราสารที่ให้รายได้
ประจำ” (Fixed income instrument) ด้วยคุณลักษณะตามท่ีกล่าว 
 

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552  การกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2554  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2555  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 3) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2555  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 4) 
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คำอธิบายข้อมูล 

- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2556  การกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 5) 
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2559  การกำหนดบทนิยาม 

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 6) 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559  เรื่อง  

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  

กจ. 9/2555เรื่อง  การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)  
 

การจัดกลุ่ม ผู้ลงทุนสถาบัน 
          ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ผู้ลงทุน ดังต่อไปนี้ 

(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  (2)  ธนาคารพาณิชย์ 
  (3)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
  (4)  บริษัทเงินทุน 
  (5)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
  (6)  บริษัทหลักทรัพย์ 
  (7)  บริษัทประกันวินาศภัย 
  (8)  บริษัทประกันชีวิต 
  (9)  กองทุนรวม  
  (10)  กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุน 

                            ของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือ 

                            ของผู้ลงทุนรายใหญ่ 

  (11)  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  (12)  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
  (13)  กองทุนประกันสังคม 
  (14)  กองทุนการออมแห่งชาติ 
  (15)  กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
  (16)  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย 
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                            สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (17)  ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย 
                            การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
  (18)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  
  (19)  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
  (20)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (21)  นิติบุคคลประเภทบรรษัท 
  (22)  นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
                            ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  (23)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1)ถึง(22) 
  (24)  ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ 
                            กองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
                            และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
                            ในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน 
  (25)  ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ 
                            ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
                            และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
                            ในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญา 
                            ซื้อขายล่วงหน้า 
  (26)  ผู้ลงทุนอ่ืนใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
 

ผู้ลงทุนรายใหญ่  
          ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 
          (1)  นิติบุคคลที่มลีักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                (ก)  มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
                     ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
                (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม 
                     งบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท 
                     ขึ้นไป 
 (2)  บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                (ก)  มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าว 
                     ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของ 
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                     บุคคลนั้น 
                (ข)  มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป 
                (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                      ตั้งแต่สิบลา้นบาทขึ้นไป 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(www.sec.or.th) 

การปรับปรุงข้อมูล ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้) 
หมายเหตุ  

 


