
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 12/2552 
   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัประมวล)  

            
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   31 มีนาคม พ.ศ. 2552   เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
 (1)   ค  าวา่ “หุ้นกูอ้นุพนัธ์” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทั
ยอ่ย”  “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ านาจควบคุม” “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง” และ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” 
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ีทุกประเภท 
 (2)1  “บริษทั”  หมายความวา่ 
  (ก)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (ข)  สถาบนัการเงิน 
 (3)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสอง
ร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น 
 (4)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
อนุพนัธ์และผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์   

 

1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28/03/2555 



2 

 

 (5)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
 (6)  “ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย 
 (7)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูไ้ว้
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
          (8)2  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
  (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ข)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่
ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน” 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีมีประกาศใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะ 
ซ่ึงรวมถึงหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายโดยอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูต้่างประเทศต่อธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 
 (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกู้
ต่างประเทศในประเทศไทย 

ขอ้ 4   ผูใ้ดประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไป ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1 
 (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 
 การขออนุญาตเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมอยูด่ว้ย ให้การขอ
อนุญาตและการอนุญาตอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ดว้ย 
 

 

2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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ขอ้ 53   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี จะตอ้งมี
สถานะดงัต่อไปน้ี และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
 (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (2)  สถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ธนาคารต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งมีความรับผิดต่อเจา้หน้ีในการช าระหน้ีอยา่งเตม็จ านวนจากทรัพยสิ์นของตน 
 ในกรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นราคาทองค า ดชันีราคา
ทองค า หรืออตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  บริษทัดงักล่าวตอ้งเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหท้ าธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นราคาหรือดชันี
ราคาทองค า หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 6   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามหมวด 1 และหมวด 2 ตอ้งมีปัจจยั
อา้งอิงใดปัจจยัอา้งอิงหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ทย กลุ่มหลกัทรัพยไ์ทย หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพยไ์ทย 
 (2)  ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์
จดัตั้งขึ้นอยา่งเป็นทางการ หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขาย
หุน้กูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (3)  กระแสรายรับหรือรายจ่าย 
 (4)  ราคาสินคา้หรือดชันีราคาสินคา้ 
 (5)  ราคาทองค าหรือดชันีราคาทองค า 
 (6)  อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 (6/1)4  อตัราดอกเบ้ีย 
 (6/2)5  เครดิตอนุพนัธ์ (credit derivatives) ทั้งน้ี ตามประเภทหรือลกัษณะท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (7)  อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของตราสารหน้ี พนัธบตัร   
หรือตราสารแห่งหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเหตุการณ์ท่ีมีผล 
ต่อการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารดงักล่าวหรือของลูกหน้ีของผูข้ออนุญาต 
 (8)  ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 

3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28/03/2555 

4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 

5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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ขอ้ 76   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ตามค าขออนุญาตได ้
 (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
บทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 
 (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
 (4)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าใหผู้ ้
ลงทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 7/17   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ว่า
ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์เปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังาน
อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ระงบัการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต 
กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
 ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น 

 

6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 09/08/2555 

7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 09/08/2555 
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ขอ้ 7/28   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตได้ 
 (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัใหไ้ม่มี
นยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้อ
อนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 8   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อนหรือ
ภายหลงัไดรั้บอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 8/19   ในการจ าหน่ายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามหมวด 1 ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
มีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ี 
และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 09/08/2555 

9 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่   
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 07/11/2557 
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หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในกรณีทัว่ไป 

 
      ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

 
 ขอ้ 910   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 

ต่อส านกังานตามขอ้ 8 และใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังาน

ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ

ประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัผูย้ืน่ค  าขอเป็นธนาคาร

ต่างประเทศ ใหส้ านกังานสาขาเป็นผูด้  าเนินการยืน่ค าขอได ้

  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยส่งมอบเป็นหุน้ บริษทัดงักล่าวตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงต่อส านกังานตามขอ้ 8  
และใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขอต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสาร                  
หลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ โดยอตัราค่าธรรมเนียม 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด                   
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดลกัษณะของหุน้อา้งอิงท่ีไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบดงักล่าวต่อส านกังานไวด้ว้ยก็ได้ 

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังาน
อาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได้ 

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

 

10 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออก
ใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 
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ขอ้ 1111   ยกเลิก 

ขอ้ 1212 13   ผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ีตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ท่ีออกตามงบการเงินของผูข้ออนุญาตและ 
งบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งไม่มี
ความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
        (ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
        (ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงความประสงคว์า่จะเสนอขายเฉพาะ 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นเท่านั้น รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตอ้งไม่แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
ในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ 
        (ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า
ของผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
        เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ีของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทย 
ของผูข้ออนุญาตท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) และโอกาสในการไดรั้บช าระหน้ีจากผูข้ออนุญาตดงักล่าว  
ในกรณีท่ีสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) ใหห้มายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยของผูข้ออนุญาตนั้น 
  (2)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199  
ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท า 
และจดัส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังาน 
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขนั้นหรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ี 
ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199  

 

11   ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 

12 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28/03/2555 

13 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 
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ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
         ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ผูข้ออนุญาตตอ้งมี
กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง 
  (4)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
  (5)  ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
อยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัตามแต่กรณี 
  (6)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็น
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
  (7)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 แต่ถา้ผูข้ออนุญาตมิใช่ผูไ้ดรั้บอนุญาต
หรือมิใช่ผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจดงักล่าว ผูข้ออนุญาตจะตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิงของหุน้
กูอ้นุพนัธ์ 
         (ข)  มีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาสินคา้หรือดชันีราคาสินคา้ซ่ึงจะเป็นปัจจยัอา้งอิง 
ของหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
         (ค)  ยืน่หนงัสือต่อส านกังานเพื่อยนืยนัวา่ก่อนด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กู้
อนุพนัธ์ ผูข้ออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียน 
ใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
เพื่อป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

ขอ้ 1314   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น                   
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุ 

 

14   ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 
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ในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพื่อใหผู้ข้ออนุญาต
ช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าว 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน   

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 12 ภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน 
จะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 12(4) หรือ (5) ในการแจง้ผล
การขาดลกัษณะดงักล่าวของผูข้ออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการ
พิจารณาค าขอในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม  
หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายกรณี  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผล 
การพิจารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 
 เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิให้ส านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหน่ึงมา
ประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
 ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 12(4) หรือ (5) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น าขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได ้

ขอ้ 15   ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตวา่ผูข้ออนุญาตเป็น 
ผูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 12  ผูข้ออนุญาตดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ไดทุ้กลกัษณะ
โดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายต่อเม่ือ 
 (1)  กรณีทัว่ไป ก่อนการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง เม่ือผูข้ออนุญาตไดย้ืน่เอกสาร
หลกัฐานตามขอ้ 8 ท่ีแสดงถึงลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะเสนอขาย รวมทั้งท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีแลว้ ใหถื้อว่าไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
ส าหรับคร้ังนั้นในวนัท่ีมีการยืน่เอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้
อนุพนัธ์ระยะสั้น หากผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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ในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นนั้น 
และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นนั้น 
ต่อส านกังานตามขอ้ 8 
 (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงดว้ย นอกจาก 
การปฏิบติัตาม (1) แลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามขอ้ 9 วรรคสอง  
และใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดแ้จง้ยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิง  

ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ใหถื้อวา่ไดใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อ 
หุน้กูใ้นวนัท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าวดว้ย 
 ความในขอ้น้ีมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นท่ีผูข้ออนุญาตแสดง
ความประสงคท่ี์จะจ ากดัมูลค่าการเสนอขายตามขอ้ 16 

ขอ้16   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตแสดงความประสงคไ์วต้ั้งแต่วนัท่ียืน่ค  าขอวา่จะท าการเสนอขาย
เฉพาะหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นในลกัษณะท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขายโดยเม่ือรวมกบัมูลค่าหุน้กูอ้นุพนัธ์
ระยะสั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะดงักล่าวอยูก่่อนแลว้ ไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามท่ี
ส านกังานประกาศก าหนด หากผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์
ระยะสั้นนั้น และใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังาน 
ในวนัเดียวกนั  ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุน้กู้
อนุพนัธ์ระยะสั้นนั้นต่อส านกังานตามขอ้ 8 
 กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงดว้ย 
นอกจากการปฏิบติัตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งยื่นค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงตามขอ้ 9 
วรรคสอง และใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดแ้จง้ยนืยนั
การใชหุ้น้อา้งอิง 
 ใหผู้ข้ออนุญาตเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือน 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลอนุญาตวา่ผูข้ออนุญาตเป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 12 

ขอ้ 17   ระหวา่งระยะเวลาตามขอ้ 15 หรือขอ้ 16 หากปรากฏต่อมาในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาต 
มีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 12  ผูข้ออนุญาตจะด าเนินการตามขอ้ 15 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 16 วรรคสาม 
ไม่ได ้และใหผู้ข้ออนุญาตแจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณี
ดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไดแ้กไ้ขกรณีนั้นไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 15 หรือขอ้ 16  
ใหผู้ข้ออนุญาตด าเนินการตามขอ้ 15 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 16 วรรคสามต่อไปได ้
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้การมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 12 ต่อส านกังาน 
ผูข้ออนุญาตไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตามขอ้ 15 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 16 วรรคสามไดอี้กต่อไป   
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แมจ้ะไดแ้กไ้ขกรณีนั้นไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 15 หรือขอ้ 16 แลว้ก็ตาม 
 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตเพิ่มเติม 

 
ขอ้18   ในการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ

จดัใหหุ้น้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง  
ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของหุน้กู้
อนุพนัธ์ (ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 
 (2)  มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น 

 ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  สิทธิของผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์
ดงักล่าวตอ้งดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้นเม่ือเกิด
กรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 (2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษทั หรือ 
 (3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ไม่มีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวก่อนมี
การเลิกบริษทั 
 (2)  ผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวก่อน 
มีการเลิกบริษทัตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 21   ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้น 
จะไดจ้ดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกู้
อนุพนัธ์ดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
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 (1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดย
ค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุ้นกูอ้นุพนัธ์ และดูแลไดโ้ดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
 (2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ตอ้ง
จดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้งค านึงถึงสิทธิและ
ภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยู่เหนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่หน่ึงปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น  เวน้แต่จะเป็น
กรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว ใหผู้อ้อก
หุน้กูอ้นุพนัธ์จดัใหมี้การประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 22   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดย
ส่งมอบเป็นหุ้น ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 
 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นธรรมและระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ 
ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะของหุน้ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงส าหรับการออกและ
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุน้ได ้
 ส านกังานสามารถผอ่นผนัขอ้ก าหนดท่ีหา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ี
ออกหุน้อา้งอิงตามขอ้น้ีได ้ เม่ือไม่มีเหตุใหส้งสัยวา่การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีขออนุญาตจะมีลกัษณะ
เป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีขออนุญาตมีขอ้ก าหนดใหมี้การช าระหน้ีทั้งหมดโดยการส่งมอบเป็นหุน้
อา้งอิงหรือช าระเป็นเงินเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะช าระเป็นเงิน มูลค่าท่ีตอ้งช าระตอ้งไม่อา้งอิงกบัหุน้
อา้งอิงดงักล่าว และ 
 (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตแสดงไดว้า่มีหุน้อา้งอิงในจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับส่งมอบเพื่อช าระหน้ี 
ตามหุน้กูอ้นุพนัธ์ และมีกลไกในการดูแลรักษาหุน้อา้งอิงดงักล่าว โดยกลไกนั้นจะตอ้งสามารถป้องกนั
มิใหมี้การน าหุน้อา้งอิงไปใชเ้พื่อการอ่ืนได้ 

ขอ้ 23   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายตอ้งมีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูอ้นุพนัธ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
แปดสิบของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัเป็นการเฉพาะจากส านกังาน 

ขอ้ 2415   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 
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  (1)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นท่ีมิใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
         (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กูอ้นุพนัธ์ เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 
การค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
         (ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็นธนาคาร 
ต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมดว้ย  
เวน้แต่ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต สาขาธนาคารต่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนได ้
ตามวิธีการค านวณดงัน้ี 
 
 

   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์อ่ืนนอกจาก (1) ให้จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตาม (1) (ก)  
หรือ (ข)  
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือแจง้ต่อ
ส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และ
เหตุนั้นมิไดเ้กิดจากผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์  ส านกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น
กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 
 (2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีท่ี
พิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขการอนุญาต 

 
 ขอ้ 25   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ 24 อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูอ้นุพนัธ์จะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและ
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สมควร ส านกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูอ้นุพนัธ์ โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือ
เง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือนั้น 

ขอ้ 25/116   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 24(1) (ค) ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ท่ีด ารงไว ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ียี่สิบห้าของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซต์
ของสาขาธนาคารต่างประเทศ จนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูอ้นุพนัธ์จะส้ินสุดลง 

ขอ้ 2617   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุน้กูอ้นุพนัธ์
ท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าว 
เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น 

ขอ้ 27   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีหนงัสือถึงส านกังานเพื่อรับรอง
วา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบ
คู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์และ
ประทบัตราส าคญัของผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิ
ส าหรับหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ี
ส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 28   ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
มีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
 (2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
 (3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต และ
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
 (4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงตอ้ง
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดจ่้ายไป

 

16 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 

17ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 29   ในกรณีการออกหุน้กูอ้นุพนัธ์มีประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือ
สังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนให้
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 30   ในการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กูอ้นุพนัธ์ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ส่งเอกสารต่อส านกังานตามขอ้ 8 
 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดส่้งเอกสารตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
เปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
ส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น 

ขอ้ 31   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูอ้นุพนัธ์ภายหลงั
การออกหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของ
หมวดน้ีและการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 
 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงไดก้ าหนดให้
กระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ตอ้งระบุ 
อยา่งชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบั 
ผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในวงจ ากดั 

 
ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

 
 ขอ้ 32   การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ในวงจ ากดัตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 
ซ่ึงกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 
 (2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 
 ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย์
หรือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองหุน้กูอ้นุพนัธ์แทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุนตามวรรคหน่ึง  
ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น 
 (3)  เสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
 (4)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ 
  (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
  (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 33   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผนัเพื่อเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามขอ้ 32(4) ผูท่ี้จะขอ
ผอ่นผนัตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ และส านกังานอาจผ่อนผนัมิใหน้ าหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์
ดงักล่าวก็ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 

ขอ้ 34   ใหบ้ริษทัตามขอ้ 5 สามารถเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุน
สถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการเสนอขายตามขอ้ 32(2) (3) หรือ 
(4) ได ้ โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่นั้นเม่ือไดด้ าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีดว้ย  
ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้นต่อส านกังานตามขอ้ 8 
 (1)  จดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะเสนอขายกบัส านกังานซ่ึงแสดงขอ้ความวา่ผูอ้อก 
หุน้กูอ้นุพนัธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์ไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์
ดงักล่าวจะท าใหหุ้น้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายทั้งจ านวนต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมายต่างประเทศ หรือการเสนอขายตามขอ้ 32(2) (3) 
หรือ (4) แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอน
ดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 
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(1/1)18  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืนลกัษณะการ
ขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่ขอ้จ ากดั 
การโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้ง 
มีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ี
จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหบ้ริษทัเสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้า
พร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (1) 
 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง ใหน้ าความใน
วรรคสองของขอ้ 9 มาใชบ้งัคบั และใหถื้อวา่วนัท่ีส านกังานแจง้ยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิงเป็นวนัอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าว 

ขอ้ 3519   ในกรณีท่ีบริษทัตามขอ้ 5 ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนสถาบนั 

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) บริษทันั้นตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

ตามขอ้ 8 และใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ

อนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 

โดยอตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั

โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และใหน้ าความในขอ้ 9 วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขาย

หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุน้  ทั้งน้ี บริษทัจะไดรั้บอนุญาต

ต่อเม่ือ 

(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12(7) และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 ดว้ย 
(2)  จดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะเสนอขายกบัส านกังาน ซ่ึงแสดงขอ้ความวา่ 

ผูอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์ไม่วา่ทอดใด ๆ  หากการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์                     
ดงักล่าวจะท าใหหุ้น้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายไวใ้นกลุ่ม 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1)  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ให้ถือว่า
ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาขอจดขอ้จ ากดั 
การโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 

 

18 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 

19     ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 



18 

 

(3)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืนลกัษณะ 
การขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่จดขอ้จ ากดั
การโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้ง 
มีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นหุ้นกูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กู้
อนุพนัธ์ท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือส านกังานไดอ้นุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ตามวรรคหน่ึงแลว้
ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังานในวนัเดียวกนัดว้ย 

ขอ้ 36   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่า
ยานพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังาน
อาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได ้

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

ขอ้ 3720   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อใหผู้ข้อ
อนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตตามขอ้ 35 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตยื่นค าขอ
ผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน
จะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 38   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตท่ียืน่ค าขอตามขอ้ 35 รายงานลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น  
 

20     ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 
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ต่อส านกังานตามขอ้ 8 และมีสิทธิเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น  ใหเ้สนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขายภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต 
 (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์อ่ืนท่ีมิใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น ใหเ้สนอขายในแต่ละคร้ัง 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต 
 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขการอนุญาต 

 
ขอ้ 39   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือ

รับรองโดยกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการเสนอขายตามขอ้ 32(2) (3) หรือ (4) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัใหไ้ดม้าซ่ึงมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ได ้ก่อนการเสนอขาย
หุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
ท่ีเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 ความใน (1) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
วา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดย 
ส่งมอบเป็นหุ้น ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 22 
 (3)  ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหุ้นกูมี้ประกนั หรือเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ขอ้ 4021   ในการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เวน้แต่เป็น
การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 

 

21 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 
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  (1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
  (2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กูอ้นุพนัธ์ เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 
การค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 24 วรรคสองและการจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 25 มาใชบ้งัคบั 
กบักรณีตามวรรคหน่ึงดว้ย 

ขอ้ 41   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัให้หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัน้ี 

  (ก)  เป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอ
ขายแต่ละคร้ังแสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์ไม่วา่ในทอดใด ๆ 
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอน
เดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  (ข)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 18(1) 
  (ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 19 และขอ้ 20 กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู้
อนุพนัธ์ดอ้ยสิทธิหรือหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) แลว้แต่
กรณี 
  (ง)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9) และด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 31 วรรคหน่ึง 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ในวงจ ากดัตามขอ้ 32(2) (3) หรือ (4) ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวนอยูภ่ายใน
ขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32(2) (3) หรือ (4) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
 (3)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนตาม (1)(ก) 
และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไว้
ใหช้ดัเจน 
 (4)2223  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้น 

 

22ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออก
ใหม่(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
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ตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการยืน่ค  าขอต่อสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทยตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 26 ดว้ย 

(5)2425   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1)  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

(ก)  จดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท 
ท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการในการชกัชวนหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนใน 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ได ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวอยูแ่ลว้  
โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการดงักล่าวตามประเภท
ของบริษทัหลกัทรัพยด์ว้ยโดยอนุโลม 

(ข)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
โดยอนุโลม 

(6)26  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร 
(factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวก่อนการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

ขอ้ 42   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
หุน้กูอ้นุพนัธ์  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ หากพบวา่ 
เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง 
ไม่ลงทะเบียนการโอนหุน้กูอ้นุพนัธ์  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหน้าย
ทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 

23 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 

24 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ี 
ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 

25 25 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่   
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 07/11/2557 

26 26 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่   
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 07/11/2557 
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ขอ้ 43   ค าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาต  
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 44   ใหหุ้น้กูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 45   ใหหุ้น้กูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยูภ่ายใต้
บงัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 46   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตป้ระกาศน้ีจนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 35/2545  
เร่ือง ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 30/2546  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ และการยนืยนัการใชหุ้้นอา้งอิง 
และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 37/2549  
เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

ขอ้ 47   การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้นตามขอ้ 16 ใหมี้ระยะเวลาและมูลค่าการเสนอขาย
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 20/2550  เร่ือง  
การก าหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550  เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ 16 จนกวา่จะไดมี้การเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี   13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 12/2552 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี13/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 17/2555 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี28/03/2555  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 09/08/2555  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 11/03/2556  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/09/2557 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 07/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10/07/2558 

 


