- ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2555 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2555 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2556 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2557 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2557 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน ลงวันที่
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(11) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ทุกประเภท
“หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีกาหนดเวลา
ชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
“บริ ษทั ” หมายความว่า
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
(2) สถาบันการเงิน
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะ
เพียงบางประเภทหลักทรัพย์
(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงและผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
“ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู”้ หมายความว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงมีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
“บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง” หมายความว่า บุคคลที่อยูใ่ นฐานะที่อาจ
มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงอันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุน้ หรื อ
การจัดการร่ วมกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
(2) มีบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(3) มีผถู ้ ือหุ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(4) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
(5) มีโครงสร้างการถือหุน้ หรื อการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้วา่
ผูท้ ี่ประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตมีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง หรื อมีบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเป็ น
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อมีผมู ้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลเดียวกับผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
การนับรวมจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิ ติบุคคล ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ของนิติบุคคล
ดังกล่าวด้วย
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หมวด 1
บททัว่ ไป
______________________
ส่วนที่ 1
ขอบเขตการใช้บงั คับ
______________________
ข้อ 4 เนื่ องจากหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงเป็ นตราสารหนี้ซ่ ึงมีลกั ษณะของข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่มีองค์ประกอบรวมกันระหว่างหุ้นกูท้ ี่เป็ นการกูย้ ืมเงินโดยทัว่ ไปกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในการกากับดูแลการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจึงมีประกาศเกี่ยวข้อง 2 ส่ วน ส่วนแรก
คือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่เป็ นการกูย้ มื เงินโดยทัว่ ไป เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย
หุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย และส่ วนที่สองคือประกาศฉบับนี้ที่กาหนดหลักเกณฑ์
การกากับดูแลเพิ่มเติมจากประกาศในส่วนแรกซึ่งเน้นการกากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่อยูใ่ นข่าย
ที่ควรเป็ นผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ลักษณะของหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และการเสนอขายตราสารดังกล่าว
ต่อผูล้ งทุนในแต่ละประเภท ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง จึงให้
ปฏิบตั ิตามประกาศ 2 ส่วนดังกล่าวควบคู่กนั เว้นแต่เป็ นหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 5 และในกรณีที่
ข้อกาหนดใดของประกาศทั้ง 2 ส่วนนั้นขัดหรื อแย้งกัน ให้ใช้ขอ้ กาหนดตามประกาศนี้เป็ นหลัก
ข้อ 5 หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้
บังคับประกาศนี้
(1) ผูอ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิ
เรี ยกให้ผอู ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อ
เป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
(2) สิ ทธิตามหุน้ กูด้ งั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และเป็ นไปตามเงื่อนไข
ครบถ้วนดังนี้
(ก) กาหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใช้สิทธิในการแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอน
หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
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(ข) มีขอ้ กาหนดในการแปลงสภาพที่ระบุให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ท่านั้น
(ค) กาหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผกู อยูก่ บั ปัจจัยอ้างอิงอื่น
ข้อ 6 ข้อกาหนดตามประกาศนี้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงในประเทศไทยเท่านั้น
ข้อ 7 ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในส่ วนที่ 3 ของหมวดนี้ และหมวด 2
(2) หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในส่ วนที่ 3 ของหมวดนี้ และหมวด 3
ข้อ 8 ในการจาหน่ายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามหมวด 2
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
ส่วนที่ 2
อานาจของสานักงาน
______________________
ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามคาขออนุญาตได้
(1) บริ ษทั ที่ขออนุญาตหรื อการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณา
ได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศนี้
(2) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
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(4) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 10 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏ
ต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ชี้แจงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์
แฝงหรื อให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อ
แก้ไขให้ถูกต้อง และหากบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสัง่ เพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในส่วนที่ยงั มิได้
เสนอขายหรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
ข้อ 11 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุนในการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริ ษทั ที่ขออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั ที่ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
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การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 12 บริ ษทั ที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ต้องมีสถานะ
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) สถาบันการเงิน ทั้งนี้ กรณี เป็ นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีความรับผิดต่อเจ้าหนี้ในการชาระหนี้อย่างเต็มจานวนจากทรัพย์สินของตน
ข้อ 13 ข้อตกลงในการชาระค่าซื้อและการชาระหนี้ ตามหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะมีการ
กาหนดเป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศก็ได้
ข้อ 14 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่ประกาศนี้กาหนด ไม่วา่ ก่อน
หรื อภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 15 ปัจจัยอ้างอิงของหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะต้องเป็ นตัวแปร สิ นค้า หรื อดัชนี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ไทย
(2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(3) อัตราดอกเบี้ย
(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(5) อัตราเงินเฟ้อ
(6) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
(7) สิ นค้าโภคภัณฑ์ เช่น สิ นค้าเกษตร ทองคา น้ ามันดิบ เป็ นต้น
(8) ดัชนี อา้ งอิงอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดดังนี้
(ก) มีองค์ประกอบของดัชนี ที่สามารถใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงได้ตาม (1) ถึง (7)
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(ข) มีการกาหนดวิธีการคานวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง
แหล่งข้อมูลของปัจจัยอ้างอิงหรื อปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ รวมถึงมีการคานวณดัชนี
ให้เป็ นปัจจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ ปัจจัยอ้างอิงหรื อปัจจัยดังกล่าว
ต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
(ค) เป็ นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระจากบริ ษทั ที่ขออนุญาต ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
ที่ขออนุญาต บริ ษทั ที่ขออนุญาตนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพด้วย
(ง) มีการแสดงดัชนีน้ นั ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่ อที่มี
การเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
ข้อ 16 ในกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีการชาระหนี้
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยการส่ งมอบเป็ นหุ ้น หุน้ ที่จะนามาใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงได้ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์
(2) หุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์ โดยหุน้
ในลาดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ ดังกล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเฉลี่ยดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(2) (3) และ (4)
(3) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ โดยหุน้ ดังกล่าวต้องเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาทรวมติดต่อกัน
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(2) (3) และ (4)
(4) หุน้ ของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ได้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(2) (3) และ (4)
ข้อ 17 ในกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีการชาระหนี้
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยการส่ งมอบเป็ นหุ ้น บริ ษทั ต้องยื่นคาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสานักงาน
โดยยืน่ เอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนดตามข้อ 14 และเมื่อสานักงานได้รับคาขอ
ตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
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สาหรับประชาชนแล้ว ให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียมคาขอตรวจสอบการใช้หุน้ อ้างอิงต่อสานักงาน
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะของหุน้ อ้างอิงที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่
คาขอตรวจสอบการใช้หุน้ อ้างอิงตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 18 เพื่อมิให้มีการออกหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
กับผูล้ งทุนอื่นเนื่องจากผูอ้ อกหุน้ กูด้ งั กล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนสามารถเข้าถึงได้ก่อน
บุคคลทัว่ ไป ในการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีการชาระหนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
โดยการส่งมอบเป็ นหุ้น บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องไม่เป็ นบุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ ้นอ้างอิงนั้น
เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตาม
ข้อ 21(2) (3) และ (4)
(2) เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนอื่นนอกจากกรณีตาม (1)
และบริ ษทั ที่ขออนุญาตได้ดาเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
(ก) แสดงได้วา่ มีหุ้นอ้างอิงในจานวนที่เพียงพอสาหรับส่ งมอบเพื่อชาระหนี้
ตามหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุน้ อ้างอิงดังกล่าว โดยกลไกนั้นจะต้องสามารถ
ป้องกันมิให้มีการนาหุน้ อ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้
(ข) มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างชัดเจนว่าบริ ษทั ที่ขออนุญาตเป็ นบุคคล
ภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
______________________
ข้อ 19 บริ ษทั ที่ขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปจะได้รับอนุญาตเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติหรื อลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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(ข) ในกรณี บริ ษทั ที่ขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติตาม (ก) บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องแสดง
ได้วา่ มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง เช่น มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
โภคภัณฑ์หรื อดัชนีที่เป็ นปั จจัยอ้างอิง เป็ นต้น
2. จะมีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ น
ผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(2) ในการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุน้ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
การใช้หุน้ อ้างอิงนั้นด้วย บริ ษทั ที่ขออนุญาตจะต้องได้รับการแจ้งผลการยืนยันให้ใช้หุ้นนั้นเป็ นปัจจัยอ้างอิง
ได้แล้ว
(3) ไม่มีขอ้ กาหนดที่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งถือหุน้ กูจ้ นครบกาหนด
อายุของหุน้ กูจ้ ะได้รับชาระเงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเงินซึ่งบริ ษทั ที่ขออนุญาตได้รับ
จากผูล้ งทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันเป็ นการเฉพาะจากสานักงาน
ข้อ 20 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 19(1) (ข) 2.
มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังการอนุญาตโดยต้องส่ งสาเนาหลักฐานการมีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตามที่กาหนดในข้อ 19(1) (ข) 2. ต่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หมวด 3
การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัด
______________________
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
______________________
ข้อ 21 การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(1) การออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ แต่ไม่รวมถึงการ
ออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ที่ได้จดข้อจากัดการโอนไว้ไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งกรณีดงั กล่าวให้ถือว่าเป็ นการออกและเสนอขายตาม (2)
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(2) การออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
ในกรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ผูค้ า้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลอื่นใด มีการถือครองหุ้นกูแ้ ทนบุคคลอื่น การนับจานวนผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้นบั จากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของหุน้ กูน้ ้ นั
(3) การออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั อยูแ่ ล้วก่อนการออกและ
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
(4) การออกและเสนอขายที่บริ ษทั ที่จะออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวแสดงได้วา่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังนี้ และได้รับการผ่อนผันจากสานักงานด้วยแล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(ค) มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 22 บริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ที่มีลกั ษณะหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 23
ให้ถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
(1) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นหรื อรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ
(2) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 21(1)
เฉพาะกรณีบริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงเป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต
หรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(3) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย
ตามข้อ 21(2)
(4) เป็ นการออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามข้อ 21(3)
(5) เป็ นการออกและเสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงานตามข้อ 21(4)
ข้อ 23 เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลตามข้อ 22 ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
(1) จดข้อจากัดการโอนหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่จะเสนอขายกับสานักงาน ซึ่งแสดง
ข้อความว่าผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไม่วา่ ทอดใด ๆ
หากการโอนหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวจะทาให้หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถ
คงลักษณะการเสนอขายต่อผูล้ งทุนตามลักษณะในข้อ 22 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ให้ถือว่า
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สานักงานรับจดข้อจากัดการโอนดังกล่าวในวันที่สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มี
ข้อความนั้นแล้ว
(2) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ หรื อศุกูก ที่เป็ นการฝ่ าฝื นลักษณะการขายที่จากัดเฉพาะ
ผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ ข้อจากัดการโอน เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน โดยบริ ษทั แสดงได้วา่ มีเหตุจาเป็ นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับ
การเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว
(3) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูม้ ีประกัน
หรื อที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ บริ ษทั ได้เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
มาพร้อมกับการจดข้อจากัดการโอน
(4) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ตอ้ งมีการตรวจสอบการใช้
หุน้ อ้างอิง บริ ษทั ได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุน้ เป็ นปัจจัยอ้างอิงจากสานักงานแล้ว
ข้อ 24 บริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ในลักษณะอื่นนอกจากลักษณะตามข้อ 22 ให้บริ ษทั ดังกล่าวยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน และเมื่อ
สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานโดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้ บริ ษทั
ที่ขออนุญาตชี้ แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากบริ ษทั ที่ขออนุญาต
ในกรณีที่บริ ษทั ที่ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั
ที่ขออนุญาตยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่
สานักงานจะเริ่ มการพิจารณาตามวรรคสาม ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาคาขออนุญาต
ตามวรรคสาม
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ข้อ 25 บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 24 จะได้รับ
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อเมื่อมีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 19(1) และ (2) และข้อ 23(1) และ (2) โดยอนุโลม
ในกรณีที่การเสนอขายตามวรรคหนึ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีลกั ษณะ
เป็ นหุน้ กูม้ ีประกันหรื อหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ เมื่อสานักงานได้อนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
จากสานักงานในวันเดียวกันด้วย
ข้อ 26 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 25
สามารถเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น ให้เสนอขายได้โดยไม่จากัดมูลค่าและ
จานวนครั้งที่เสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต
(2) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงลักษณะอื่นนอกจาก (1) ให้เสนอขายในแต่ละครั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขการอนุญาต
______________________
ข้อ 27 ในกรณีที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์การอนุญาตตามข้อ 23
ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั จากัดต้องจัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งของ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หรื อกรณีบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัดต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ก่อนการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณีที่บริ ษทั ต้องออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรื อกรณีอื่นใดที่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) ในกรณี หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขายเป็ นหุน้ กูม้ ีประกัน หรื อเป็ นหุ้นกูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูซ้ ่ ึงเป็ นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
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ข้อ 28 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 25 ที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตาม
ข้อ 19(1) (ข) 2. มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตโดยให้ส่งสาเนาหลักฐานการมี
ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามที่กาหนดในข้อ 19(1) (ข) 2. ต่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่
วันที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 29 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 21(1)
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้การชักชวน หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้ อขายหรื อลงทุนในหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับ
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงได้ เว้นแต่บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการ
ดังกล่าวได้อยูแ่ ล้ว โดยให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีสถานะดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สาหรับการให้บริ การหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรื อลงทุนในหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงด้วย
(2) ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่าย
ตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ข้อ 30 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 21(1) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการแจก
สรุ ปข้อมูลสาคัญตราสาร (fact sheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนดังกล่าวก่อนการเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
______________________
ข้อ 31 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555 เรื่ อง
การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผถู ้ ือหุน้ มีภาระผูกพันซึ่งออกโดย
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับยังคง
มีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง
และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
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ข้อ 32 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555 เรื่ อง การเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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