
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 12/2552 
   เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม 

(ฉบับประมวล)  

            
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1   ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   31 มีนาคม พ.ศ. 2552   เปนตนไป 

ขอ 2   ในประกาศน้ี 
 (1)   คําวา “หุนกูอนุพันธ” “ผูลงทุนสถาบัน” “ผูลงทุนรายใหญ” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัท
ยอย”  “ผูบริหาร” “ผูมีอาํนาจควบคุม” “บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุนอางอิง” และ “ผูท่ีเก่ียวของ” 
ใหมคีวามหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ทุกประเภท 
 (2)1  “บริษัท”  หมายความวา 
  (ก)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  (ข)  สถาบันการเงิน 
 (3)  “หุนกูอนุพันธระยะสั้น”  หมายความวา   หุนกูอนุพันธที่มีกําหนดเวลาชําระหน้ีไมเกินสอง
รอยเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ออกหุนกูอนุพันธนั้น 
 (4)  “ขอกําหนดสิทธิ”  หมายความวา   ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู
อนุพันธและผูถือหุนกูอนุพันธ   
                                                           
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม 
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 (5)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความวา   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 
 (6)  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความวา   ตราสารหน้ีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย 
 (7)  “หุนกูดอยสิทธิ”  หมายความวา   หุนกูไมมีประกันที่มีการกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไว
ดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 
          (8)2  “สถาบันการเงิน”  หมายความวา 
  (ก)  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร ตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (ข)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวา
ดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน” 

ขอ 3   ประกาศน้ีไมใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่มีประกาศใชบังคับเปนการเฉพาะ 
ซึ่งรวมถึงหุนกูอนุพันธที่เสนอขายโดยอยูภายใตบังคับของประกาศดังตอไปน้ี 
 (1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายหุนกูตางประเทศตอธนาคาร
พาณชิยในประเทศไทย 
 (2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกู
ตางประเทศในประเทศไทย 

ขอ 4   ผูใดประสงคจะเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม  ใหปฏิบตัิตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมในกรณีทั่วไป ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด 1 
 (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมในวงจํากัด ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด 2 
 การขออนุญาตเสนอขายหุนกูอนุพันธที่มลีักษณะเปนหุนกูแปลงสภาพรวมอยูดวย ใหการขอ
อนุญาตและการอนุญาตอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม ในสวนท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมดวย 
 

                                                           
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) 

ลงวนัที่ 28/03/2555 
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ขอ 53   บริษัทท่ีจะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมตามประกาศนี้ จะตองมี
สถานะดังตอไปน้ี และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดในประกาศน้ี 
 (1)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (2)  สถาบันการเงิน  ท้ังนี้ กรณีเปนธนาคารตางประเทศซึ่งมีสาขาที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารตางประเทศ
ดังกลาวตองมีความรับผิดตอเจาหน้ีในการชําระหนี้อยางเต็มจํานวนจากทรัพยสินของตน 
 ในกรณีท่ีบริษัทประสงคจะเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีมีปจจัยอางอิงเปนราคาทองคํา ดัชนีราคา
ทองคํา หรืออัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  บริษัทดังกลาวตองเปนธนาคารพาณิชยท่ีไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหทําธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธที่มีปจจัยอางอิงเปนราคาหรือดัชนี
ราคาทองคํา หรืออัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ แลวแตกรณี 

ขอ 6   หุนกูอนุพันธท่ีจะไดรับอนุญาตใหเสนอขายตามหมวด 1 และหมวด 2 ตองมีปจจัย
อางอิงใดปจจัยอางอิงหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1)  ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยไทย กลุมหลักทรัพยไทย หรือดัชนีกลุมหลักทรัพยไทย 
 (2)  ราคาหรือผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรพัยที่
จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ หรือดัชนีกลุมหลักทรัพยตางประเทศดังกลาว เฉพาะกรณีเปนการเสนอขาย
หุนกูอนุพันธตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
 (3)  กระแสรายรับหรอืรายจาย 
 (4)  ราคาสินคาหรือดัชนีราคาสินคา 
 (5)  ราคาทองคําหรอืดัชนีราคาทองคํา 
 (6)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 (6/1)4  อัตราดอกเบ้ีย 
 (6/2)5  เครดิตอนุพันธ (credit derivatives) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 (7)  อันดับความนาเชื่อถือ หรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหน้ีของตราสารหน้ี พันธบัตร   
หรือตราสารแหงหน้ีอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน หรืออันดับความนาเช่ือถือ หรือเหตุการณท่ีมีผล 
ตอการชําระหน้ีของผูออกตราสารดังกลาวหรือของลูกหน้ีของผูขออนุญาต 
 (8)  ปจจัยอางอิงอื่นใดที่สํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

                                                           

3ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28/03/2555 

4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) 
ลงวนัที่ 28/03/2555 

5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) 
ลงวนัที่ 28/03/2555 
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ขอ 76   ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงตอสํานักงานที่เปนเหตุอันควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ สํานักงานอาจไมอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธตามคําขออนุญาตได 
 (1)  ผูขออนุญาตหรือการเสนอขายหุนกูอนุพันธมีลักษณะหรือรูปแบบเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือเง่ือนไขที่จะไดรับอนุญาตตามประกาศน้ี แตมีขอเท็จจริงซึ่งทําใหพิจารณาไดวาความมุงหมายหรือ
เน้ือหาสาระที่แทจริง (substance) ของการเสนอขายหุนกูอนุพันธน้ันเขาลักษณะเปนการหลีกเล่ียง
บทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศน้ี 
 (2)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธอาจขัดตอนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอตลาดทุนไทย
โดยรวม 
 (4)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูลงทุนโดยรวม หรืออาจทําใหผู
ลงทุนโดยรวมไมไดรับความเปนธรรม หรือผูลงทุนอาจไมไดรับขอมูลที่ถูกตองหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ขอ 7/17   ในกรณีท่ีปรากฏตอสํานักงานภายหลังการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธวา
ขอเท็จจริงและพฤติการณที่สํานักงานนํามาพิจารณาเพ่ืออนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธเปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งหากขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันปรากฏตอสํานักงานกอนการอนุญาต สํานักงาน
อาจไมอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธน้ัน ใหสํานักงานมีอาํนาจดังตอไปน้ี 
 (1)  สั่งใหผูไดรับอนุญาต กรรมการ หรือผูบริหารของผูไดรับอนุญาต ชี้แจงหรือเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด และระงับการอนุญาตใหออกหุนกูอนุพันธหรือใหผูไดรับอนุญาต
ระงับการเสนอขายหุนกูอนุพันธไวกอนจนกวาจะไดชี้แจงหรือแกไขใหถูกตอง และหากผูไดรับอนุญาต 
กรรมการ หรือผูบริหารของผูไดรับอนุญาต ไมสามารถช้ีแจงหรือดําเนินการแกไขใหถูกตองไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สํานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได 
 (2)  สั่งเพกิถอนการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธในสวนท่ียังมิไดเสนอขายหรือ 
ยังไมมีผูจองซ้ือ 
 ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหสํานักงานคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ีประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความรายแรงของขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบตอผูลงทุนท่ีจองซื้อหุนกูอนุพันธนั้น 

                                                           

6ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม  
(ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 09/08/2555 

7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ออกใหม  (ฉบับที่ 3) 
ลงวนัที่ 09/08/2555 
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ขอ 7/28   ในกรณีท่ีเขาลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี สํานักงานอาจผอนผันไมนํา
หลักเกณฑตามประกาศน้ีมาใชพิจารณาคําขออนุญาต หรือไมนําเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบังคับ 
กับการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ไดรับอนุญาตได 
 (1)  มีขอเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทําใหพิจารณาไดวาหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่จะผอนผันใหไมมี
นัยสําคัญสาํหรับการพิจารณาอนญุาตในกรณีนั้น และประโยชนที่จะไดไมคุมคากับตนทุนในการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกลาว 
 (2)  ผูขออนุญาตมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่นที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือเง่ือนไขที่จะผอนผัน 
 (3)  ผูขออนุญาตมีมาตรการอื่นท่ีเพยีงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน 
 การผอนผันตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุมครองผูลงทุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ สํานักงานอาจกําหนดเง่ือนไขใหผูขอ
อนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได 

ขอ 8   เอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นตอสํานักงานตามท่ีประกาศน้ีกําหนด ไมวากอนหรอื
ภายหลังไดรับอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

ขอ 8/19   ในการจําหนายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมในกรณีท่ัวไปตามหมวด 1 ผูไดรับอนุญาต 
มีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจําหนายตราสารหน้ี 
และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีออกใหมของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ออกใหม  (ฉบับที่ 3) 
ลงวนัที่ 09/08/2555 

9 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ออกใหม   
(ฉบับท่ี 6) ลงวนัที่ 07/11/2557 
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หมวด 1 
การเสนอขายหุนกูอนุพันธในกรณีทั่วไป 

 
      สวนที่ 1 

หลักเกณฑการอนุญาต 

 
 ขอ 910   ใหบริษัทท่ีประสงคจะเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมยื่นคําขออนุญาต 
ตอสํานักงานตามขอ 8 และใหบริษัทดังกลาวชําระคาธรรมเนียมคําขออนุญาตตอสํานักงานเมื่อสํานักงาน
ไดรับคําขออนุญาต  พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับ
ประชาชนแลว  ทั้งน้ี อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม 
และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทผูย่ืนคําขอเปนธนาคาร
ตางประเทศ ใหสํานักงานสาขาเปนผูดําเนินการยื่นคําขอได 

  ในกรณเีปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีอาจมีการชําระหน้ีทั้งหมดหรือบางสวน 
โดยสงมอบเปนหุน บริษัทดังกลาวตองยื่นคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตอสํานักงานตามขอ 8  
และใหบริษัทดังกลาวชําระคาธรรมเนียมคําขอตอสํานักงานเม่ือสํานักงานไดรับคําขอ  พรอมท้ังเอกสาร                  
หลักฐานประกอบคําขอท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชนแลว โดยอัตราคาธรรมเนียม 
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนด                   
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการ 
แปลงสินทรพัยเปนหลักทรัพย  ท้ังน้ี สาํนักงานอาจกําหนดลักษณะของหุนอางอิงที่ไดรับยกเวน 
ไมตองยื่นคําขอตรวจสอบดังกลาวตอสาํนักงานไวดวยก็ได 

ขอ 10   ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเปนตองไปเย่ียมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใด 
ของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย ผูขออนุญาตตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับคาท่ีพักและ 
คายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเปนไปตามสมควร โดยสํานักงาน
อาจกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในเร่ืองดังกลาวได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับการเย่ียมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของ 
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอยที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

                                                           

10 ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออก
ใหม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10/07/2558 
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ขอ 1111   ยกเลิก 

ขอ 1212 13   ผูที่จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมตามหมวดน้ีตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  (1)  รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี ท่ีออกตามงบการเงินของผูขออนุญาตและ 
งบการเงินรวมประจํางวดการบัญชีปลาสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทายกอนยื่นคําขอ ตองไมมี
ความหมายในลักษณะดังน้ี 
        (ก)  ไมแสดงความเห็นตอการจัดทํางบการเงินของผูขออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง 
        (ข)  แสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในรายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญวาไมเปนไป 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชบังคับกับบริษัทมหาชนจํากัด  เวนแตผูขออนุญาตเปนสถาบันการเงินท่ีไมใช 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแสดงความประสงควาจะเสนอขายเฉพาะ 
หุนกูอนุพันธระยะสั้นเทานั้น รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตองไมแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข 
ในรายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญวาไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ 
        (ค)  แสดงความเห็นวาถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทําหรือไมกระทํา
ของผูขออนุญาต กรรมการ หรือผูบริหาร 
        เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการชําระหน้ีของสาขาธนาคารตางประเทศในไทย 
ของผูขออนุญาตที่เปนธนาคารตางประเทศตามขอ 5(2) และโอกาสในการไดรับชําระหน้ีจากผูขออนุญาตดังกลาว  
ในกรณีที่สาขาธนาคารตางประเทศในไทยประสบปญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  
งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) ใหหมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารตางประเทศในไทยของผูขออนุญาตน้ัน 
  (2)  ไมอยูระหวางคางการนําสงงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199  
ประกอบมาตรา 56 แลวแตกรณี หรือไมอยูระหวางปรับปรุงแกไขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนาที่ตองจัดทํา 
และจัดสงตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สาํนักงาน 
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแจงใหดําเนินการปรับปรุงแกไขน้ันหรือไมอยูระหวางการมีหนาที่ 
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199  

                                                           

11   ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 7) ลงวนัที่ 10/07/2558 

12 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 17/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 
ออกใหม (ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 28/03/2555 

13 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 
ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
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ประกอบมาตรา 58 แลวแตกรณี  ทั้งนี้ เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
  (3)  มีกรรมการและผูบริหารท่ีมีรายช่ืออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อ
บุคคลในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบรษิัทที่ออกหลักทรัพย 
         ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนธนาคารตางประเทศตามขอ 5(2) ผูขออนุญาตตองมี
กรรมการหรือผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงในสาขาในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบัตติามวรรคหน่ึง 
  (4)  มีผูมีอํานาจควบคุมท่ีไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท โดยอนุโลม 
  (5)  ไมเคยเสนอขายหลักทรัพยโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 
อยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับตามแตกรณี 
  (6)  ไมเคยเสนอขายหุนกูไมวาประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝาฝนขอกําหนด
เก่ียวกับลักษณะการเสนอขายท่ีจํากัดเฉพาะผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ภายในระยะเวลาสองป
กอนวันยื่นคําขออนุญาต เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน โดยผูขออนุญาตแสดงไดวามีเหตุจําเปน
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเก่ียวกับการเสนอขายอยางเหมาะสมแลว 
  (7)  เปนผูไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียนใหประกอบธุรกิจเปนผูคาสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 แตถาผูขออนุญาตมิใชผูไดรับอนุญาต
หรือมิใชผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหประกอบธุรกิจดังกลาว ผูขออนุญาตจะตองมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังตอไปนี้ 
         (ก)  มีกระแสรายรับหรือรายจายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับปจจัยอางอิงของหุน
กูอนุพันธ 
         (ข)  มีธุรกิจหลักท่ีเก่ียวของกับราคาสินคาหรือดชันีราคาสินคาซึ่งจะเปนปจจัยอางอิง 
ของหุนกูอนุพันธ 
         (ค)  ยื่นหนังสือตอสํานักงานเพื่อยืนยันวากอนดําเนินการออกและเสนอขายหุนกู
อนุพันธ ผูขออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนากับผูไดรับอนุญาตหรือผูท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน 
ใหประกอบธุรกิจเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  
เพื่อปองกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

ขอ 1314   เมื่อสํานักงานไดรับคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวน                   
ตามคูมือสําหรับประชาชนแลว ใหสํานักงานดําเนินการสอบทานขอเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ 

                                                           

14   ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ี
ออกใหม (ฉบับที่ 7) ลงวันท่ี 10/07/2558 
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ในคูมือสําหรับประชาชนและแจงประเด็นขอสังเกตที่ไดจากการสอบทานขอเท็จจริงเพ่ือใหผูขออนุญาต
ชี้แจงขอสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงขอสังเกต โดยตองดําเนินการดังกลาว 
ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนตาม 
คูมือสําหรับประชาชน   

ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาลักษณะของผูขออนุญาตตามขอ 12 ภายในสามสิบวนันับ
แตวันท่ีสํานักงานไดรับคําชี้แจงตอขอสังเกตจากการสอบทานขอเท็จจริงจากผูขออนุญาต 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะขอผอนผันหลักเกณฑตามประกาศน้ี ใหผูขออนุญาต 
ยื่นคําขอผอนผัน  พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผอนผันตอสํานักงานกอนท่ีสํานักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน โดยสํานักงาน 
จะพิจารณาคําขอผอนผันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ 14   ในกรณีท่ีปรากฏวาผูขออนุญาตมีลักษณะไมเปนไปตามขอ 12(4) หรือ (5) ในการแจงผล
การขาดลักษณะดังกลาวของผูขออนุญาต ใหสํานักงานมีอํานาจกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการ
พิจารณาคําขอในคราวตอไป โดยคํานึงถึงความมีนัยสําคัญของพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหาม  
หรือการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยเปนรายกรณี  ท้ังน้ี  
ในกรณีที่เปนการกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินสิบหาปนับแตวันท่ีสํานักงานแจงผล 
การพิจารณาดังกลาวตอผูขออนุญาต 
 เมื่อพนระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูขออนุญาตไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่สํานักงานกําหนดแลว มิใหสํานักงานนําขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการสั่งการตามวรรคหนึ่งมา
ประกอบการพิจารณาคําขอในคร้ังใหมอกี 
 ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาเหตุที่ทําใหผูขออนุญาตมีลักษณะไมเปนไปตามขอ 12(4) หรือ (5) 
เปนเร่ืองไมรายแรง หรือไดมีการแกไขหรือกําหนดมาตรการปองกันแลว สํานักงานอาจไมนําขอเท็จจริง
เก่ียวกับการขาดลักษณะดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ 15   ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่สํานักงานแจงผลการอนุญาตวาผูขออนุญาตเปน 
ผูที่มีลักษณะตามขอ 12  ผูขออนุญาตดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธไดทุกลักษณะ
โดยไมจํากัดมูลคาและจํานวนครั้งที่เสนอขายตอเมื่อ 
 (1)  กรณีทั่วไป กอนการเสนอขายหุนกูอนุพันธในแตละคร้ัง เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นเอกสาร
หลักฐานตามขอ 8 ท่ีแสดงถึงลักษณะของหุนกูอนุพันธท่ีจะเสนอขาย รวมท้ังที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเพ่ิมเติมตามสวนท่ี 2 ของหมวดน้ีแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธ 
สําหรับคร้ังนั้นในวันที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวถูกตองครบถวน  เวนแตเปนการเสนอขายหุนกู
อนุพันธระยะส้ัน หากผูขออนุญาตเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะส้ันท่ีมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑ
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ในสวนท่ี 2 ของหมวดน้ี ใหถือวาผูน้ันไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นนั้น 
และใหผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวรายงานลักษณะของหุนกูอนุพันธระยะสั้นนั้น 
ตอสํานักงานตามขอ 8 
 (2)  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีตองมีการตรวจสอบการใชหุนอางอิงดวย นอกจาก 
การปฏิบัติตาม (1) แลว ผูขออนุญาตตองยื่นคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามขอ 9 วรรคสอง  
และใหถือวาไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวในวันท่ีสํานักงานไดแจงยืนยันการใชหุนอางอิง 

ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาไดใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูแทนผูถือ 
หุนกูในวันท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวดวย 
 ความในขอนี้มิใหนํามาใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นที่ผูขออนุญาตแสดง
ความประสงคที่จะจํากัดมูลคาการเสนอขายตามขอ 16 

ขอ16   ในกรณีท่ีผูขออนุญาตแสดงความประสงคไวตั้งแตวันที่ย่ืนคําขอวาจะทําการเสนอขาย
เฉพาะหุนกูอนุพันธระยะสั้นในลักษณะที่จํากัดมูลคาการเสนอขายโดยเมื่อรวมกับมูลคาหุนกูอนุพันธ
ระยะสั้นที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะดังกลาวอยูกอนแลว ไมเกินระยะเวลาและมูลคาตามท่ี
สํานักงานประกาศกําหนด หากผูขออนุญาตเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นท่ีมีลักษณะและเปนไปตาม
หลักเกณฑในสวนที่ 2 ของหมวดนี้ ใหถือวาผูน้ันไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเสนอขายหุนกูอนุพันธ
ระยะสั้นนั้น และใหถือวาไดรับความเห็นชอบในการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูจากสํานักงาน 
ในวันเดียวกัน  ทั้งนี้ ใหผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวรายงานลักษณะของหุนกู
อนุพันธระยะส้ันน้ันตอสํานักงานตามขอ 8 
 กรณีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นท่ีตองมีการตรวจสอบการใชหุนอางอิงดวย 
นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหน่ึงแลว ผูขออนุญาตตองยื่นคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามขอ 9 
วรรคสอง และใหถือวาไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวในวันท่ีสํานักงานไดแจงยืนยัน
การใชหุนอางอิง 
 ใหผูขออนุญาตเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในหกเดือน 
นับแตวันท่ีสํานักงานแจงผลอนุญาตวาผูขออนุญาตเปนผูท่ีมีลักษณะตามขอ 12 

ขอ 17   ระหวางระยะเวลาตามขอ 15 หรือขอ 16 หากปรากฏตอมาในภายหลังวาผูขออนุญาต 
มีลักษณะไมเปนไปตามขอ 12  ผูขออนุญาตจะดําเนินการตามขอ 15 วรรคหน่ึง หรือขอ 16 วรรคสาม 
ไมได และใหผูขออนุญาตแจงกรณีเชนน้ันตอสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงกรณี
ดังกลาว  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไดแกไขกรณีน้ันไดกอนส้ินระยะเวลาตามขอ 15 หรือขอ 16  
ใหผูขออนุญาตดําเนินการตามขอ 15 วรรคหนึ่ง หรือขอ 16 วรรคสามตอไปได 
 ในกรณีท่ีผูขออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไมแจงการมีลักษณะไมเปนไปตามขอ 12 ตอสํานักงาน 
ผูขออนุญาตไมสามารถที่จะดําเนินการตามขอ 15 วรรคหน่ึง หรือขอ 16 วรรคสามไดอีกตอไป   
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แมจะไดแกไขกรณีนั้นไดกอนสิ้นระยะเวลาตามขอ 15 หรือขอ 16 แลวก็ตาม 
 

สวนท่ี 2 
หลักเกณฑการอนุญาตเพิ่มเติม 

 
ขอ18   ในการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีไดรับอนุญาตตามหมวดนี้  ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการ

จัดใหหุนกูอนุพันธที่ออกและเสนอขายมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 (1)  มีคําเรียกชื่อเปนการเฉพาะเพื่อประโยชนในการอางอิงถึงหุนกูอนุพันธที่เสนอขายในแตละครั้ง  
ทั้งน้ี คําเรียกชื่อหุนกูอนุพันธดังกลาวตองแสดงถึงปท่ีครบกําหนดไถถอน และลักษณะพิเศษของหุนกู
อนุพันธ (ถามี) ไวโดยชัดเจน 
 (2)  มีผูแทนผูถือหุนกู  เวนแตในกรณีที่เปนหุนกูอนุพันธระยะส้ัน 

 ขอ 19   ในกรณีหุนกูอนุพันธท่ีเสนอขายเปนหุนกูดอยสิทธิ  สิทธิของผูถือหุนกูอนุพันธ
ดังกลาวตองดอยกวาสิทธิของเจาหน้ีสามัญเฉพาะในเร่ืองการรับชําระหน้ีตามหุนกูอนุพันธน้ันเม่ือเกิด
กรณีดังตอไปนี้ 
 (1)  ผูออกหุนกูอนุพันธถูกพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย 
 (2)  มีการชําระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือ 
 (3)  กรณีอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ขอ 20   ในกรณีหุนกูอนุพันธท่ีเสนอขายเปนหุนกูอนุพันธที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) ตองมีการระบุใหชัดเจนถึงสิทธิของผูถือหุนกูอนุพันธดังกลาวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
 (1)  ผูถือหุนกูอนุพันธไมมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูอนุพันธไถถอนหุนกูอนุพันธดังกลาวกอนมี
การเลิกบริษัท 
 (2)  ผูถือหุนกูอนุพันธมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูอนุพันธไถถอนหุนกูอนุพันธดังกลาวกอน 
มีการเลิกบริษัทตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

ขอ 21   ในกรณีหุนกูอนุพันธท่ีเสนอขายเปนหุนกูมีประกันไมวาหลักประกันของหุนกูอนุพันธนั้น 
จะไดจัดใหมีพรอมกับการเสนอขายหุนกูอนุพันธหรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุนกู
อนุพันธดังกลาวตองมีลักษณะดังน้ี 
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 (1)  เปนทรัพยสินหรือการค้ําประกันท่ีมีการดําเนินการใหมผีลบังคับไดตามกฎหมายโดย
คํานึงถึงสภาพของหลักประกันแตละประเภท สามารถดํารงไดตลอดอายุหุนกูอนุพันธ และดูแลไดโดย
ผูแทนผูถือหุนกู 
 (2)  ในกรณีที่หลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยหรือสัญญาเชาระยะยาว ผูออกหุนกูอนุพันธตอง
จัดใหมีการประเมินคาของหลักประกันดังกลาวโดยผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีที่สํานักงานให
ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการคํานวณมูลคาของหลักประกันตองคํานึงถึงสิทธิและ
ภาระผูกพันใด ๆ ไมวาจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรอืโดยสัญญาที่มีอยูเหนือทรัพยสินอันเปน
หลักประกันน้ันดวย และตองจัดทําขึ้นไมเกินกวาหน่ึงปกอนวันที่ออกหุนกูอนุพันธน้ัน  เวนแตจะเปน
กรณีท่ีราคาหรือมูลคาของหลักประกันไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลาดังกลาว ใหผูออก
หุนกูอนุพันธจัดใหมีการประเมินคาหลักประกันดังกลาวใหม 

ขอ 22   ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่อาจมีการชําระหนี้ท้ังหมดหรือบางสวนโดย
สงมอบเปนหุน ผูไดรับอนุญาตตองไมเปนบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุนอางอิงน้ัน 
 เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนธรรมและระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  
ใหสํานักงานมีอาํนาจประกาศกําหนดลักษณะของหุนที่จะนํามาใชเปนปจจัยอางอิงสําหรับการออกและ
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีอาจมีการชําระหน้ีทั้งหมดหรือบางสวนโดยสงมอบเปนหุนได 
 สํานักงานสามารถผอนผันขอกําหนดที่หามมิใหผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลภายในของบรษิัทที่
ออกหุนอางอิงตามขอน้ีได  เม่ือไมมีเหตุใหสงสัยวาการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีขออนุญาตจะมีลักษณะ
เปนการเอาเปรียบผูลงทุน และเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (1)  หุนกูอนุพันธท่ีขออนุญาตมีขอกําหนดใหมีการชําระหน้ีทั้งหมดโดยการสงมอบเปนหุน
อางอิงหรือชําระเปนเงินเทานั้น แตท้ังนี้ ในกรณีที่จะชําระเปนเงิน มูลคาที่ตองชําระตองไมอางอิงกับหุน
อางอิงดังกลาว และ 
 (2)  ผูไดรับอนุญาตแสดงไดวามีหุนอางอิงในจํานวนที่เพียงพอสําหรับสงมอบเพื่อชําระหนี้ 
ตามหุนกูอนุพันธ และมีกลไกในการดูแลรักษาหุนอางอิงดังกลาว โดยกลไกนั้นจะตองสามารถปองกัน
มิใหมีการนําหุนอางอิงไปใชเพื่อการอื่นได 

ขอ 23   หุนกูอนุพันธที่เสนอขายตองมีมูลคาไถถอนรวมของหุนกูอนุพันธไมต่ํากวารอยละ 
แปดสิบของมูลคาท่ีตราไวของหุนกูอนุพันธน้ัน  เวนแตไดรับการผอนผันเปนการเฉพาะจากสํานักงาน 

ขอ 2415   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
                                                           
15 ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ี 

ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 



13 

 

  (1)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะส้ันท่ีมิใชหุนกูดอยสิทธิใหจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
อยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 
         (ก)  อันดับความนาเช่ือถือของหุนกูอนุพันธท่ีเสนอขายในแตละครั้ง 
         (ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูคํ้าประกันหุนกูอนุพันธ เฉพาะในกรณีท่ีเปน 
การค้ําประกันเต็มจํานวนท่ีมีผลบังคับใหผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกันกับลูกหน้ี โดยไมสามารถ 
เพิกถอนไดกอนครบกําหนดอายุของหุนกูอนุพันธ 
         (ค)  อันดับความนาเช่ือถือของผูไดรับอนุญาต ทั้งน้ี หากผูขออนุญาตเปนธนาคาร 
ตางประเทศตามขอ 5(2) ใหจัดอันดับความนาเชื่อถือของสาขาธนาคารตางประเทศในไทยเพิ่มเติมดวย  
เวนแตในวันที่ย่ืนคําขออนุญาต สาขาธนาคารตางประเทศดังกลาวสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนได 
ตามวิธีการคํานวณดังน้ี 
 
 

   เงินกองทุนท้ังส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารตางประเทศ                      1.5 เทาของอัตราสวนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเสี่ยง  +  X                                                            ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  (X =  มูลคาตราสารหนี้ที่จะเสนอขายท้ังหมดในครั้งนี้โดยอางอิงอัตรา risk weighted ที่ 100%) 
  (2)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธอื่นนอกจาก (1) ใหจัดอันดับความนาเชื่อถือตาม (1) (ก)  
หรือ (ข)  
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 
 (1)  สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานไดมีหนังสือแจงตอ
สํานักงานวาไมสามารถทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูอนุพันธน้ันไดโดยมีเหตอุันสมควร และ
เหตุน้ันมิไดเกิดจากผูออกหุนกูอนุพันธ  สํานักงานอาจผอนผันใหการจัดอันดับความนาเชื่อถือน้ัน
กระทาํโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถืออ่ืนที่สาํนักงานกําหนดได 
 (2)  กรณีที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงาน โดยมีเหตุจําเปนและสมควร หรือเปนกรณีท่ี
พิจารณาไดวาไมจําเปนตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
 

สวนท่ี 3 
เง่ือนไขการอนุญาต 

 
 ขอ 25   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูอนุพันธท่ีเปนไปตาม
ขอ 24 อยางตอเน่ืองจนกวาสิทธิเรียกรองตามหุนกูอนุพันธจะระงับลง  เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและ
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สมควร สํานักงานอาจผอนผันการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูอนุพันธ โดยกําหนดเง่ือนเวลาหรือ
เง่ือนไขไวดวยก็ได  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความจําเปนของผูลงทุนในการมีขอมูลการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือน้ัน 

ขอ 25/116   ผูไดรับอนุญาตที่เปนธนาคารตางประเทศตามขอ 5(2) ซึ่งไดรับยกเวน 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือของสาขาธนาคารตางประเทศตามขอ 24(1) (ค) ตองจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารตางประเทศ 
ที่ดํารงไว ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบหาของเดือนถัดไปไวบนเว็บไซต
ของสาขาธนาคารตางประเทศ จนกวาสิทธิเรียกรองตามหุนกูอนุพันธจะส้ินสุดลง 

ขอ 2617   ผูไดรับอนุญาตตองย่ืนคําขอใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุนกูอนุพันธ
ที่ออกและเสนอขายเปนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวนัออกหุนกูอนุพันธดังกลาว 
เวนแตเปนการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้น 

ขอ 27   กอนการเสนอขายหุนกูอนุพันธ  ผูไดรับอนุญาตตองมีหนังสือถึงสํานักงานเพื่อรับรอง
วาไดจัดใหมีขอกําหนดสิทธิของหุนกูอนุพันธที่มีความชัดเจนและไมมีขอกําหนดที่เปนการเอาเปรยีบ
คูสัญญาอยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูออกหุนกูอนุพันธและ
ประทับตราสําคัญของผูออกหุนกูอนุพันธ (ถามี)  ท้ังน้ี รายการและสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ
สําหรับหุนกูอนุพันธท่ีไดรับอนุญาตตามหมวดน้ี ใหเปนไปตามแนวทางของขอกําหนดสิทธิตามท่ี
สํานักงานประกาศกําหนด 

ขอ 28   ในกรณีหุนกูอนุพันธท่ีเสนอขายเปนหุนกูอนุพันธท่ีจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูไดรับ
อนุญาตตองจัดใหสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูมีความสอดคลองกับขอกําหนดสิทธิ โดยอยางนอยตอง
มีรายการและสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
 (1)  ชื่อและท่ีอยูของคูสัญญา 
 (2)  วันท่ีสัญญามีผลใชบังคับ 
 (3)  อํานาจ หนาที่ และความรับผิดของคูสัญญา โดยมีขอตกลงที่ระบุใหผูไดรับอนุญาต และ
ผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ 
 (4)  อัตราและวิธีการจายคาตอบแทน หรือบาํเหน็จในการปฏิบัติหนาที่ผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งตอง
กําหนดไวเปนจํานวนที่แนนอน รวมท้ังอัตราและวิธีการจายคืนเงินทดรองซึ่งผูแทนผูถือหุนกูไดจายไป
                                                           

16 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม  
(ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 29/09/2557 

17ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 17/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28/03/2555 
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เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 (5)  การสิ้นสุดของสัญญา 

ขอ 29   ในกรณีการออกหุนกูอนุพันธมีประกันโดยหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย หรือ
สังหาริมทรัพยประเภทที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการจดทะเบียนให
ผูแทนผูถือหุนกูเปนผูรับทรัพยสินน้ันเปนประกันตามกฎหมายดวย 

ขอ 30   ในการเปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกูภายหลังการออกหุนกูอนุพันธ ใหผูไดรับอนุญาต
สงเอกสารตอสํานักงานตามขอ 8 
 เมื่อผูไดรับอนุญาตไดสงเอกสารตามวรรคหน่ึงตอสํานักงานครบถวนแลว ใหผูไดรับอนุญาต
เปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกูไดโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานแลว และใหผูไดรับอนุญาต 
สงสําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูนั้น 

ขอ 31   การแกไขเพิ่มเติมสิทธิ หนาที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุนกูอนุพันธภายหลัง
การออกหุนกูอนุพันธนั้น จะกระทําไดตอเม่ือการแกไขเพิ่มเติมน้ันมิไดขัดหรือแยงกับขอกําหนดของ
หมวดน้ีและการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไดดําเนินการโดยชอบตามขอกําหนดสิทธิ โดยผูไดรับอนุญาต
ตองแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวพรอมท้ังสงสําเนาเอกสารที่เก่ียวของตอสํานักงานและสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยภายในสิบหาวันนับแตวันที่การแกไขเพ่ิมเตมิน้ันมีผลใชบังคับ 
 ในกรณีท่ีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิซึ่งไดกําหนดให
กระทาํไดโดยการมีมติที่ประชุมผูถือหุนกูอนุพันธ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนกูอนุพันธตองระบุ 
อยางชัดเจนถึงสาเหตุแหงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับ 
ผูถือหุนกูอนุพันธ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจของผูถือหุนกูอนุพันธ 
 

หมวด 2 
การเสนอขายหุนกูอนุพันธในวงจํากัด 

 
สวนท่ี 1 

หลักเกณฑการอนุญาต 

 
 ขอ 32   การเสนอขายหุนกูอนุพันธในวงจํากัดตองมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 
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 (1)  เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ  แตไมรวมถึงการเสนอขายตอผูลงทุน
สถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ท่ีไดจดขอจํากัดการโอนไวไมเกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ 
ซึ่งกรณีดังกลาวใหถือวาเปนการเสนอขายตาม (2) 
 (2)  เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ 
 ในกรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย ผูรับฝากทรัพยสิน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย ผูคาหลักทรัพย
หรือบคุคลอื่นใด มีการถือครองหุนกูอนุพันธแทนบุคคลอื่น การนับจํานวนผูลงทุนตามวรรคหน่ึง  
ใหนับจากบุคคลที่เปนเจาของท่ีแทจริงของหุนกูอนุพันธน้ัน 
 (3)  เสนอขายตอบุคคลที่เปนเจาหนี้ของบริษัทอยูแลวกอนการเสนอขายหุนกูอนุพันธ เพ่ือ
ประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ 
 (4)  เสนอขายโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน โดยผูท่ีจะไดรับอนุญาตตองแสดงไดวา 
  (ก)  มีเหตุจําเปนและสมควร 
  (ข)  การเสนอขายดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอผูลงทุนในวงกวาง และ 
  (ค)  มีมาตรการใหความคุมครองแกผูลงทุนอยางเพียงพอแลว 

ขอ 33   ในกรณีเปนการขอผอนผันเพื่อเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมตามขอ 32(4) ผูท่ีจะขอ
ผอนผันตองแสดงไดถึงเหตุจําเปนและสมควรของกรณีดังกลาว การไมมีผลกระทบตอผูลงทุนในวงกวาง 
และการมีมาตรการใหความคุมครองแกผูลงทุนอยางเพียงพอ และสํานักงานอาจผอนผันมิใหนําหลักเกณฑ
หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในหมวดน้ี ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน มาใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูอนุพันธ
ดังกลาวก็ไดเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุมครองผูลงทุน 

ขอ 34   ใหบริษัทตามขอ 5 สามารถเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมท้ังจํานวนตอผูลงทุน
สถาบันท่ีจัดตั้งขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมายตางประเทศ หรือเปนการเสนอขายตามขอ 32(2) (3) หรือ 
(4) ได  โดยถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมน้ันเม่ือไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ และใหบริษัทท่ีไดรับอนุญาตปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2 ของหมวดน้ีดวย  
ทั้งน้ี ใหบริษัทดังกลาวรายงานลักษณะของหุนกูอนุพันธน้ันตอสํานักงานตามขอ 8 
 (1)  จดขอจํากัดการโอนหุนกูอนุพันธท่ีจะเสนอขายกับสํานักงานซึ่งแสดงขอความวาผูออก 
หุนกูอนุพันธจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูอนุพันธไมวาทอดใด ๆ หากการโอนหุนกูอนุพันธ
ดังกลาวจะทําใหหุนกูอนุพันธที่เสนอขายในครั้งนั้นไมสามารถคงลักษณะการเสนอขายท้ังจํานวนตอ 
ผูลงทุนสถาบันท่ีจัดต้ังขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมายตางประเทศ หรือการเสนอขายตามขอ 32(2) (3) 
หรือ (4) แลวแตกรณี  เวนแตเปนการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถือวาสํานักงานรับจดขอจํากัดการโอน
ดังกลาวในวันท่ีสํานักงานไดรับการแสดงเจตนาจดขอจํากัดการโอนที่มีขอความดังกลาวแลว 
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(1/1)18  ไมเคยเสนอขายหุนกูไมวาประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก ท่ีเปนการฝาฝนลักษณะการ
ขายที่จํากัดเฉพาะผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ภายในระยะเวลาสองปกอนวันยื่นขอจํากัด 
การโอน  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน โดยบริษัทแสดงไดวามีเหตุจําเปนและสมควร รวมท้ัง 
มีมาตรการจัดการเก่ียวกับการเสนอขายอยางเหมาะสมแลว 
 (2)  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่มีลักษณะเปนหุนกูมีประกันหรือหุนกูอนุพันธที่
จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ใหบริษัทเสนอรางขอกําหนดสิทธิและรางสญัญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูมา
พรอมกับการจดขอจํากัดการโอนตาม (1) 
 ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีตองมีการตรวจสอบการใชหุนอางอิง ใหนําความใน
วรรคสองของขอ 9 มาใชบังคับ และใหถือวาวันท่ีสํานักงานแจงยืนยันการใชหุนอางอิงเปนวันอนุญาต
ใหเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว 

ขอ 3519   ในกรณีที่บริษัทตามขอ 5 ประสงคจะเสนอขายหุนกูอนุพันธตอผูลงทุนสถาบัน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1) บริษัทนั้นตองยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ตามขอ 8 และใหบริษัทดังกลาวชําระคาธรรมเนียมคําขออนุญาตตอสํานักงานเม่ือสํานักงานไดรับคําขอ
อนุญาต  พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชนแลว 
โดยอัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
วาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และใหนําความในขอ 9 วรรคสอง มาใชบังคับกับการเสนอขาย
หุนกูอนุพันธที่อาจมีการชําระหน้ีทั้งหมดหรอืบางสวนโดยสงมอบเปนหุน  ท้ังน้ี บริษัทจะไดรับอนุญาต
ตอเมื่อ 

(1)  มีลักษณะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 12(7) และเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 22 ดวย 
(2)  จดขอจํากัดการโอนหุนกูอนุพันธที่จะเสนอขายกับสํานักงาน ซึ่งแสดงขอความวา 

ผูออกหุนกูอนุพันธจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูอนุพันธไมวาทอดใด ๆ  หากการโอนหุนกูอนุพันธ                     
ดังกลาวจะทําใหหุนกูอนุพันธที่เสนอขายในครั้งนั้นไมสามารถคงลักษณะการเสนอขายไวในกลุม 
ผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1)  เวนแตเปนการโอนทางมรดก  ท้ังน้ี ใหถือวา
สํานักงานรับจดขอจํากัดการโอนดังกลาวในวันที่สํานักงานไดรับการแสดงเจตนาขอจดขอจํากัด 
การโอนท่ีมีขอความดังกลาวแลว 

                                                           
18 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 

ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
19     ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่

ออกใหม (ฉบับที่ 7) ลงวันท่ี 10/07/2558 
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(3)  ไมเคยเสนอขายหุนกูไมวาประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก ที่เปนการฝาฝนลักษณะ 
การขายท่ีจํากัดเฉพาะผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ภายในระยะเวลาสองปกอนวันยื่นจดขอจํากัด
การโอน  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน โดยบริษัทแสดงไดวามีเหตุจําเปนและสมควร  รวมท้ัง 
มีมาตรการจัดการเก่ียวกับการเสนอขายอยางเหมาะสมแลว 

ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่มีลักษณะเปนหุนกูมีประกันหรือเปนหุนกู
อนุพันธท่ีจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกูเม่ือสํานกังานไดอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธตามวรรคหนึ่งแลว
ใหถือวาไดรับความเห็นชอบในการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูจากสํานักงานในวันเดียวกันดวย 

ขอ 36   ในกรณีท่ีสํานักงานมีความจําเปนตองไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานท่ีอื่นใดของ 
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย ผูขออนุญาตตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับคาที่พักและคา
ยานพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเปนไปตามสมควร โดยสํานักงาน
อาจกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในเร่ืองดังกลาวได 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับการเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของ 
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอยที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

ขอ 3720   เมื่อสํานักงานไดรับคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวน 
ตามคูมือสําหรับประชาชนแลว ใหสํานักงานดําเนินการสอบทานขอเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่
ระบุในคูมือสําหรับประชาชนและแจงประเด็นขอสังเกตท่ีไดจากการสอบทานขอเท็จจริงเพ่ือใหผูขอ
อนุญาตชี้แจงขอสังเกตน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงขอสังเกต โดยตองดําเนินการ
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีสํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวน
ตามคูมือสําหรับประชาชน   

ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตตามขอ 35 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
สํานักงานไดรับคําช้ีแจงตอขอสังเกตจากการสอบทานขอเท็จจริงจากผูขออนุญาต 

ในกรณีท่ีผูขออนุญาตประสงคจะขอผอนผันหลักเกณฑตามประกาศน้ี ใหผูขออนุญาตยื่นคําขอ
ผอนผัน  พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผอนผันตอสํานักงานกอนท่ีสํานักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน โดยสํานักงาน
จะพิจารณาคําขอผอนผันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ 38   ใหผูไดรับอนุญาตที่ย่ืนคําขอตามขอ 35 รายงานลักษณะของหุนกูอนุพันธน้ัน  
                                                           

20     ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่
ออกใหม (ฉบับที่ 7) ลงวันท่ี 10/07/2558 
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ตอสํานักงานตามขอ 8 และมีสิทธิเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้น  ใหเสนอขายไดโดยไมจํากัดมูลคาและจํานวนครั้ง 
ที่เสนอขายภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาอนุญาต 
 (2)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธอื่นที่มิใชหุนกูอนุพันธระยะสั้น ใหเสนอขายในแตละครั้ง 
ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาอนุญาต 
 

สวนท่ี 2 
เง่ือนไขการอนุญาต 

 
ขอ 39   ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธทั้งจํานวนตอผูลงทุนสถาบันท่ีจัดตั้งขึ้นหรือ

รับรองโดยกฎหมายตางประเทศ หรอืเปนการเสนอขายตามขอ 32(2) (3) หรือ (4) ผูไดรับอนุญาตตอง
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (1)  จัดใหไดมาซึ่งมตโิดยชัดแจงจากคณะกรรมการบริษัทใหออกหุนกูอนุพันธได กอนการเสนอขาย
หุนกูอนุพันธน้ัน  เวนแตผูขออนุญาตเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตองไดรับมติใหออกหุนกูอนุพันธ 
ที่เปนไปตามกฎหมายวาดวยบรษิัทมหาชนจํากัด 
 ความใน (1) มิใหนํามาใชบังคับกับกรณีท่ีบริษัทตองออกหุนกูตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมาย
วาดวยลมละลายซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนน้ันแลว หรือกรณีอื่นใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
 (2)  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่อาจมีการชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวนโดย 
สงมอบเปนหุน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 22 
 (3)  ในกรณีหุนกูอนุพันธที่เสนอขายเปนหุนกูมีประกัน หรือเปนหุนกูอนุพันธท่ีจัดใหมีผูแทน 
ผูถือหุนกู  ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกูซึ่งเปนบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกู  ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู 
และการกระทาํตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 

ขอ 4021   ในการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหมตอผูลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1)  ผูไดรับอนุญาตไมตองจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ เวนแตเปน
การเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีเปนหุนกูดอยสิทธิหรือหุนกูอนุพันธท่ีครบกําหนดไถถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท
ตอผูลงทุนรายใหญ ใหผูไดรับอนุญาตจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
โดยสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กอนการเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

                                                           
21 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 

ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
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  (1)  อันดับความนาเช่ือถือของหุนกูอนุพันธที่เสนอขายในแตละครั้ง 
  (2)  อันดับความนาเช่ือถือของผูค้ําประกันหุนกูอนุพันธ เฉพาะในกรณีท่ีเปน 
การค้ําประกันเต็มจํานวนท่ีมีผลบังคับใหผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกันกับลูกหน้ี โดยไมสามารถ 
เพิกถอนไดกอนครบกําหนดอายขุองหุนกูอนุพันธ 
  ใหนาํขอกําหนดเก่ียวกับการผอนผันการจัดอันดับความนาเชื่อถือตามท่ีกําหนด 
ในขอ 24 วรรคสองและการจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเน่ืองตามขอ 25 มาใชบังคับ 
กับกรณีตามวรรคหนึ่งดวย 

ขอ 41   ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (1)  จัดใหหุนกูอนุพันธที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังน้ี 
  (ก)  เปนหุนกูอนุพันธชนิดระบุชื่อผูถือ และตองมีขอความในใบหุนกูอนุพันธท่ีเสนอ
ขายแตละครั้งแสดงวาผูออกหุนกูอนุพันธจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูอนุพันธไมวาในทอดใด ๆ 
หากการโอนนั้นจะขัดกับขอจํากัดการโอนหุนกูอนุพันธตามที่ระบุไว ซึ่งตองเปนขอจํากัดการโอน
เดียวกับท่ีไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน 
  (ข)  มีลักษณะเปนไปตามขอ 18(1) 
  (ค)  เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 19 และขอ 20 กรณีเปนการเสนอขายหุนกู
อนุพันธดอยสิทธิหรือหุนกูอนุพันธที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) แลวแต
กรณี 
  (ง)  ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธตอผูลงทุนสถาบันท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1) ตองจัดใหมีขอกําหนดสิทธิท่ีมีรายการอยางนอยตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา 42(1) ถึง (9) และดําเนินการใหเปนไปตามขอ 31 วรรคหน่ึง 
 (2)  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธในวงจํากัดตามขอ 32(2) (3) หรือ (4) ผูไดรับ
อนุญาตตองไมโฆษณาการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม และหากจะมีการแจกจายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไดรับอนุญาตตองแจกจายใหเฉพาะบุคคลท่ีมีลักษณะหรือมีจํานวนอยูภายใน
ขอบเขตที่กําหนดไวในขอ 32(2) (3) หรือ (4) ตามท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 
 (3)  จัดใหเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถามี) มีขอความที่ระบุถึงขอจํากัดการโอนตาม (1)(ก) 
และในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีมีลักษณะเปนหุนกูดอยสิทธิ ใหระบุการดอยสิทธิน้ันไว
ใหชัดเจน 
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 (4)2223  ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหมตอผูลงทุนสถาบันท่ีจัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยหรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1) ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการยื่นคําขอตอสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 26 ดวย 

(5)2425   ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธตอผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1)  
ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการดังนี้ 

(ก)  จัดใหการเสนอขายหุนกูอนุพันธดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพยประเภท 
ที่สามารถเปนผูใหบริการในการชักชวนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนใน 
หุนกูอนุพันธได  เวนแตผูไดรับอนุญาตมีสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยประเภทดังกลาวอยูแลว  
โดยผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวสําหรับการใหบริการดังกลาวตามประเภท
ของบริษัทหลักทรัพยดวยโดยอนุโลม 

(ข)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย 
การจําหนายตราสารหนี้และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีออกใหมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
โดยอนุโลม 

(6)26  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธตอผูลงทุนสถาบันท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 32(1) ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการแจกสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร 
(factsheet) ใหแกผูลงทุนดังกลาวกอนการเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

ขอ 42   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูไดรับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน 
หุนกูอนุพันธ  ใหผูไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของการโอนหุนกูอนุพันธ หากพบวา 
เปนการโอนท่ีขัดตอขอจํากัดการโอนท่ีไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน ผูไดรับอนุญาตตอง 
ไมลงทะเบียนการโอนหุนกูอนุพันธ  เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
 ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตจัดใหมีนายทะเบียนหุนกู ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหุนกูปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหน่ึงดวย 
 

                                                           

22ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออก
ใหม(ฉบับที่  4) ลงวันที่ 11/03/2556 

23 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 
ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

24 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ 
ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

25 25 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม   
(ฉบับท่ี 6) ลงวนัที่ 07/11/2557 

26 26 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม   
(ฉบับท่ี 6) ลงวนัที่ 07/11/2557 
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หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 43   คําขออนุญาตท่ีไดยื่นตอสํานักงานพรอมเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 31/2549  เรื่อง การขออนุญาต  
และการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  กอนวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหการขออนุญาตและการอนุญาตยังคงเปนไปตามประกาศดังกลาวและ
ประกาศที่เก่ียวของตอไป 

ขอ 44   ใหหุนกูอนุพันธที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 31/2549  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 
ตราสารหนี้ท่ีออกใหม ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  กอนวันท่ีประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ยังคงอยู
ภายใตบังคับของประกาศดังกลาวและประกาศท่ีเก่ียวของตอไป 

ขอ 45   ใหหุนกูอนุพันธที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2546  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกู
อนุพันธท่ีออกใหม ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ยังคงอยูภายใต
บังคับของประกาศดังกลาวและประกาศที่เก่ียวของตอไป 

ขอ 46   ใหประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ดังตอไปน้ี 
ยังคงมีผลใชบังคับภายใตประกาศนี้จนกวาจะไดมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 
 (1)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 35/2545  
เรื่อง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

(2)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 30/2546  
เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการขอตรวจสอบ และการยืนยันการใชหุนอางอิง 
และการจัดทําและสงรายงานเก่ียวกับการใชหุนอางอิง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 (3)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สย. 37/2549  
เรื่อง การใหความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันท่ี  
6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ขอ 47   การเสนอขายหุนกูอนุพันธระยะสั้นตามขอ 16 ใหมีระยะเวลาและมูลคาการเสนอขาย
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สย. 20/2550  เรื่อง  
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การกําหนดมูลคาและระยะเวลาการเสนอขายหุนกูระยะส้ันหรือต๋ัวเงินระยะสั้น ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอ 16 จนกวาจะไดมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี   13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีทจ. 12/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม ลงวันท่ี13/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีทจ 17/2555 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี28/03/2555  
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม  (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 09/08/2555  
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2556 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม(ฉบับท่ี  4) ลงวันท่ี 11/03/2556  

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2557 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม  (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม  (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10/07/2558 

 


