ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(ฉบับประมวล)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2555 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2555 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2556 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2557 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2557 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2558 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(11) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ทุกประเภท
“หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น” หมายความว่า หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีกาหนดเวลา
ชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกูท้ ี่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 อการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะ
เพียงบางประเภทหลักทรัพย์
(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ข้อกาหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงและผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
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“ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู”้ หมายความว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูซ้ ่ ึงมีรายชื่ ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
“บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง” หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะที่อาจ
มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงอันเนื่ องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้นหรื อ
การจัดการร่ วมกับบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
(2) มีบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็ นผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(3) มีผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(4) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
(5) มีโครงสร้างการถือหุ้นหรื อการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า
ผูท้ ี่ประสงค์จะยื่นคาขออนุญาตมีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง หรื อมีบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็ น
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อมีผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลเดียวกับผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
การนับรวมจานวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิติบุคคล ให้นบั รวมการถือหุ้นของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ของนิติบุคคล
ดังกล่าวด้วย
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หมวด 1
บททัว่ ไป
______________________
ส่ วนที่ 1
ขอบเขตการใช้บงั คับ
______________________
ข้อ 4 เนื่องจากหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงเป็ นตราสารหนี้ซ่ ึงมีลกั ษณะของข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่มีองค์ประกอบรวมกันระหว่างหุ้นกูท้ ี่เป็ นการกูย้ ืมเงินโดยทัว่ ไปกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในการกากับดูแลการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจึงมีประกาศเกี่ยวข้อง 2 ส่ วน ส่ วนแรก
คือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดเกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่เป็ นการกูย้ ืมเงินโดยทัว่ ไป เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วย
การเสนอขายตราสารหนี้ ของหน่วยงานภาครัฐไทย และส่ วนที่สองคือประกาศฉบับนี้ที่กาหนดหลักเกณฑ์
การกากับดูแลเพิ่มเติมจากประกาศในส่ วนแรกซึ่งเน้นการกากับดูแลในส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่ อยู่ในข่าย
ที่ควรเป็ นผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ลักษณะของหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และการเสนอขายตราสารดังกล่าว
ต่อผูล้ งทุนในแต่ละประเภท ในการขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง จึงให้
ปฏิบตั ิตามประกาศ 2 ส่วนดังกล่าวควบคู่กนั เว้นแต่เป็ นหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 5 และในกรณี ที่
ข้อกาหนดใดของประกาศทั้ง 2 ส่วนนั้นขัดหรื อแย้งกัน ให้ใช้ขอ้ กาหนดตามประกาศนี้เป็ นหลัก
ข้อ 5 หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้
บังคับประกาศนี้
(1) ผูอ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิ
เรี ยกให้ผอู้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่ นอนหรื อ
เป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
(2) สิทธิตามหุ้นกูด้ งั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ และเป็ นไปตามเงื่อนไข
ครบถ้วนดังนี้
(ก) กาหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใช้สิทธิในการแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอน
หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
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(ข) มีขอ้ กาหนดในการแปลงสภาพที่ระบุให้แปลงสภาพเป็ นหุ้นของผูอ้ อกหุ้นกูเ้ ท่านั้น
(ค) กาหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผกู อยู่กบั ปัจจัยอ้างอิงอื่น
ข้อ 6 ข้อกาหนดตามประกาศนี้ใช้เฉพาะกับกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงในประเทศไทยเท่านั้น
ข้อ 6/1 ในกรณีบริ ษทั ที่ยื่นคาขออนุ ญาตตามประกาศนี้มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ บริ ษทั ดังกล่าวจะยื่นคาขออนุ ญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไม่ได้
(1) บริ ษทั ที่กองทรัสต์ถือหุ้นในลักษณะทีเ่ ป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
(2) บริ ษทั ที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลักษณะที่เป็ นการลงทุน
ในทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมในอัตราไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี
(3) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อการจัดหาและสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจัดการกองทุนรวม
ข้อ 7 ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุ พนั ธ์แฝงต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในส่ วนที่ 3 ของหมวดนี้ และหมวด 2
(2) หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในส่ วนที่ 3 ของหมวดนี้ และหมวด 3
ข้อ 7/1 ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั
ที่ขออนุ ญาตซึ่งมีสถานะเป็ นสถาบันการเงินได้รบั ยกเว้นในการจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2560 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ 7/2 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ได้รับยกเว้นการยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ตราสารหนี้ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อ 8 ในการจาหน่ายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามหมวด 2
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
ส่ วนที่ 2
อานาจของสานักงาน
______________________
ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามคาขออนุญาตได้
(1) บริ ษทั ที่ขออนุญาตหรื อการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณา
ได้ว่าความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศนี้
(2) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 10 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏ
ต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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(1) สั่งให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ชี้แจงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์
แฝงหรื อให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อ
แก้ไขให้ถูกต้อง และหากบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุ ญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในส่ วนที่ยงั มิได้
เสนอขายหรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้ อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงนั้น
ข้อ 10/1 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไว้ก่อนหรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 23 ได้
(1) บริ ษทั ทีจ่ ะออกหรื อเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มอี นุพนั ธ์แฝงมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุ พนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน
หรื ออาจทาให้ผูล้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
(3) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิน
ตามข้อ 23(2) ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) อยู่ระหว่างถูกจากัดหรื อพักการประกอบธุรกิจโดยทางการหรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจกากับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
(ข) มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อมีพฤติการณ์อื่น
ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ข้อ 11 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พจิ ารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนในการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริ ษทั ที่ขออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั ที่ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึ งถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ส่ วนที่ 3
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 12 บริ ษทั ทีจ่ ะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุ พนั ธ์แฝง ต้องมีสถานะ
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) สถาบันการเงิน ทั้งนี้ กรณี เป็ นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีความรับผิดต่อเจ้าหนี้ในการชาระหนี้อย่างเต็มจานวนจากทรัพย์สินของตน
ข้อ 13 ข้อตกลงในการชาระค่าซื้อและการชาระหนี้ตามหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะมีการ
กาหนดเป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศก็ได้
ข้อ 14 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยื่นต่อสานักงานตามที่ประกาศนี้กาหนด ไม่ว่าก่อน
หรื อภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 15 ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะต้องเป็ นตัวแปร สิ นค้า หรื อดัชนี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้
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(1) หลักทรัพย์ไทย
(2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(3) อัตราดอกเบี้ย
(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(5) อัตราเงินเฟ้อ
(6) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
(7) สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สิ นค้าเกษตร ทองคา น้ ามันดิบ เป็ นต้น
(8) ดัชนีอา้ งอิงอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดดังนี้
(ก) มีองค์ประกอบของดัชนีที่สามารถใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงได้ตาม (1) ถึง (7)
(ข) มีการกาหนดวิธีการคานวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง
แหล่งข้อมูลของปัจจัยอ้างอิงหรื อปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ รวมถึงมีการคานวณดัชนี
ให้เป็ นปัจจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ ปัจจัยอ้างอิงหรื อปัจจัยดังกล่าว
ต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
(ค) เป็ นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่ อถือและทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระจากบริ ษทั ที่ขออนุญาต ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
ที่ขออนุ ญาต บริ ษทั ที่ขออนุญาตนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพด้วย
(ง) มีการแสดงดัชนีน้ นั ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่ อที่มี
การเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
ข้อ 16 ในกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีการชาระหนี้
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยการส่ งมอบเป็ นหุ้น หุ้นที่จะนามาใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงได้ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์
(2) หุ้นที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้น
ในลาดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นดังกล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเฉลี่ยดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)
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(3) หุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ โดยหุ้นดังกล่าวต้องเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ ีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาทรวมติดต่อกัน
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)
(4) หุ้นของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ได้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)
ข้อ 17 ในกรณี ที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีการชาระหนี้
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยการส่ งมอบเป็ นหุ้น บริ ษทั ต้องยื่นคาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสานักงาน
โดยยื่นเอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนดตามข้อ 14 และเมื่อสานักงานได้รับคาขอ
ตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว ให้บริ ษทั ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียมคาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสานักงาน
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะของหุ้นอ้างอิงที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยื่น
คาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 18 เพื่อมิให้มีการออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
กับผูล้ งทุนอื่นเนื่องจากผูอ้ อกหุ้นกูด้ งั กล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนสามารถเข้าถึงได้ก่อน
บุคคลทัว่ ไป ในการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีการชาระหนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
โดยการส่งมอบเป็ นหุ้น บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องไม่เป็ นบุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น
เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตาม
ข้อ 21(1) (4) และ (5)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)

11
(2) เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนอื่นนอกจากกรณี ตาม (1)
และบริ ษทั ที่ขออนุญาตได้ดาเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
(ก) แสดงได้ว่ามีหุ้นอ้างอิงในจานวนที่เพียงพอสาหรับส่ งมอบเพื่อชาระหนี้
ตามหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงดังกล่าว โดยกลไกนั้นจะต้องสามารถ
ป้องกันมิให้มีการนาหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้
(ข) มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างชัดเจนว่าบริ ษทั ที่ขออนุญาตเป็ นบุคคล
ภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
______________________
ข้อ 19 บริ ษทั ที่ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปจะได้รับอนุญาตเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติหรื อลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(ข) ในกรณี บริ ษทั ที่ขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติตาม (ก) บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องแสดง
ได้ว่ามีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. มีความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง เช่น มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
โภคภัณฑ์หรื อดัชนีที่เป็ นปัจจัยอ้างอิง เป็ นต้น
2. จะมีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับผูไ้ ด้รับอนุ ญาตหรื อจดทะเบียนเป็ น
ผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(2) ในการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุ้นซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
การใช้หุ้นอ้างอิงนั้นด้วย บริ ษทั ที่ขออนุญาตจะต้องได้รับการแจ้งผลการยืนยันให้ใช้หุ้นนั้นเป็ นปัจจัยอ้างอิง
ได้แล้ว
(3) ไม่มีขอ้ กาหนดที่ทาให้ผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งถือหุ้นกูจ้ นครบกาหนด
อายุของหุ้นกูจ้ ะได้รับชาระเงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเงินซึ่ งบริ ษทั ที่ขออนุ ญาตได้รับ
จากผูล้ งทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันเป็ นการเฉพาะจากสานักงาน
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ข้อ 19/1 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอน
และวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ ง
เพื่อให้ผูข้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาชี้แจง
ต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากบริ ษทั
ในกรณีที่บริ ษทั ประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั ยื่นคาขอ
ผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ มการ
พิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงานจะ
พิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง
ข้อ 19/2 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น ให้บริ ษทั
ที่ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งทีเ่ สนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ดังกล่าวรายงานลักษณะของหุ้นกูท้ ี่มอี นุพนั ธ์แฝง
ระยะสั้นทีเ่ สนอขายในแต่ละครั้งต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 14 ด้วย
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าบริ ษทั ที่ได้รบั อนุญาตไม่สามารถดารง
คุณสมบัตติ ามประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่เป็ นการกูย้ ืมเงินโดยทัว่ ไป บริ ษทั ดังกล่าวจะเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น
ตามวรรคหนึ่ งไม่ได้จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติน้ นั ได้ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
หากบริ ษทั เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงก่อนที่จะแก้ไขคุณสมบัติได้ ให้ถือว่าเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามประกาศนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ที่ได้รับอนุ ญาตมีหน้าที่ต้องแจ้ง
การไม่สามารถดารงคุณสมบัติต่อสานักงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงกรณี น้ นั
ข้อ 20 ให้บริ ษทั ที่ได้รบั อนุญาตที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 19(1) (ข) 2.
มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังการอนุญาตโดยต้องส่ งสาเนาหลักฐานการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามที่กาหนดในข้อ 19(1) (ข) 2. ต่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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หมวด 3
การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัด
______________________
ส่ วนที่ 1
ลักษณะการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
และหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 21 การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(1) การออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(2) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) การออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั อยู่แล้วก่อนการออก
และเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
(5) การออกและเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยบริ ษทั ที่จะได้รบั อนุญาต
ต้องแสดงได้ว่า
(ก) มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) การออกและการเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(ค) มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 22 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ตามข้อ 21 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 21(1) หากเป็ นกรณี ที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใด
ถือครองพันธบัตรหรื อหุ้นกูแ้ ทนบุคคลอื่น ให้นบั จานวนผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของ
พันธบัตรหรื อหุ้นกูน้ ้ นั
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(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 21(2) หรื อการเสนอขายต่อผูล้ งทุน
รายใหญ่ตามข้อ 21(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้ งทุน ดังกล่าวที่ได้จดข้อจากัดการโอนไว้
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณี ดงั กล่าวเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 21(1)
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 21(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันด้วย
ส่ วนที่ 2
การออกและเสนอขายต่อบุคลลในวงจากัด
ที่ถือว่าได้รับอนุญาตเป็ นการทัว่ ไป
______________________
ข้อ 23 บริ ษทั ทีป่ ระสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ หากได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 24 ให้ถือว่าบริ ษทั ได้รบั
อนุญาตจากสานักงานแล้ว
(1) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นหรื อรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ
(2) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เฉพาะกรณี
บริ ษทั ที่เป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต หรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(3) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย
ตามข้อ 21(1)
(4) เป็ นการออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามข้อ 21(4)
(5) เป็ นการออกและเสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงานตามข้อ 21(5)
ข้อ 24 ให้ถือว่าบริ ษทั ทีป่ ระสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคล
ในวงจากัดตามข้อ 23 ได้รับอนุญาตจากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอนหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่จะเสนอขายกับสานักงาน
ซึ่งแสดงข้อความว่าผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวจะทาให้หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขาย
ในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายต่อผูล้ งทุนตามลักษณะในข้อ 21 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก ทั้งนี้ ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนดังกล่าวในวันที่สานักงานได้รับการแสดง
เจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความนั้นแล้ว
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(2) บริ ษทั ได้รายงานลักษณะหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงทีจ่ ะเสนอขายต่อสานักงานตามวิธีการ
ที่กาหนดโดยข้อ 14 เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวน
ไม่เกิน 10 รายตามข้อ 21(1)
(3) บริ ษทั ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงได้
เว้นแต่กรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ที่บริ ษทั ต้องออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว
(4) บริ ษทั ไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก ที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ลักษณะการขายที่จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยื่น
จดข้อจากัดการโอน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยบริ ษทั แสดงได้ว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควร
รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว
(5) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุ้นกูม้ ีประกัน
หรื อที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ บริ ษทั ได้เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
มาพร้อมกับการจดข้อจากัดการโอน
(6) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ตอ้ งมีการตรวจสอบการใช้
หุ้นอ้างอิง บริ ษทั ได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุ้นเป็ นปัจจัยอ้างอิงจากสานักงานแล้ว
ส่ วนที่ 3
การเสนอขายในวงจากัดที่ตอ้ งยื่นคาขออนุญาต
______________________
ข้อ 25 บริ ษทั ทีป่ ระสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(1) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(2)
(2) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 26 บริ ษทั ที่ขออนุญาตตามข้อ 25(1) จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19(1) และ (2) และข้อ 24 โดยอนุโลม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2564 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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ข้อ 27 บริ ษทั ที่ขออนุญาตตามข้อ 25(2) จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุ ด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคาขอต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ข) รายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
1. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม หรื อ
แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่า
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อ
ไม่กระทาของบริ ษทั หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ในกรณีบริ ษทั ที่ขออนุ ญาตเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ งบการเงินตาม
วรรคหนึ่ง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศในไทย
(2) ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทาและจัดส่ งต่อสานักงานตามมาตรา 57
หรื อค้างส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงานแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข หรื อปรับปรุ งแก้ไขในลักษณะเดียวกัน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดาเนินการ
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อตาม
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
(3) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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ในกรณีที่บริ ษทั เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ดารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(4) มีผูม้ ีอานาจควบคุมที่ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(5) แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
(6) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19(1) และ (2) และข้อ 24 โดยอนุโลม
(7) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 28 เว้นแต่ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุ ญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูข้ ออนุ ญาตต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 28(1) (ก)
ข้อ 28 บริ ษทั ที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 25(2)
ต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 29
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง บริ ษทั ต้อง
ไม่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ
ที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่นหรื อได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุ้น
รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รบั
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทาให้ผูล้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ ง
ในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่โดยไม่มีการชี้ แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้ แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
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(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายตราสารหนี้ ผูข้ ออนุ ญาต
เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการ
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น
ข้อ 29 ไม่ให้นาความในข้อ 28(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับบริ ษทั ซึ่งได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงานที่ทาให้บริ ษทั
มีลกั ษณะตามข้อ 28(1) หรื อ (2) แล้ว
ข้อ 29/1 ให้บริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มอี นุพนั ธ์แฝงต่อบุคคล
ในวงจากัดตามข้อ 25 ยื่นคาขออนุญาต พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
และจดข้อจากัดการโอนกับสานักงาน และเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุ ญาต พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้บริ ษทั ดังกล่าว
ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานโดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุ ญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนิ นการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้บริ ษทั
ที่ขออนุ ญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนิ นการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
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ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุ ญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากบริ ษทั ที่ขออนุญาต
ในกรณีที่บริ ษทั ที่ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั
ที่ขออนุ ญาตยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่
สานักงานจะเริ่ มการพิจารณาตามวรรคสาม ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาคาขออนุ ญาต
ตามวรรคสาม
ข้อ 29/2 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 29/1
สามารถเสนอขายหุ้นกูด้ งั กล่าวได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ในกรณี ดงั นี้
(ก) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น
(ข) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เฉพาะกรณี บริ ษทั ที่เป็ น
สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(2) เสนอขายในแต่ละครั้งให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อนุญาต ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงลักษณะอื่นนอกจาก (1)
ส่ วนที่ 4
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
______________________
ข้อ 30 ให้บริ ษทั ที่ได้รบั อนุญาตตามข้อ 29/1 ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 19(1) (ข) 2. ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวดาเนินการตามข้อ 20 โดยอนุโลม
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ บริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ ายตราสารหนี้ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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หมวด 4
บทเฉพาะกาล
______________________
ข้อ 31 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555
เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกู้ที่ผถู ้ ือหุ้นมีภาระผูกพันซึ่ งออกโดย
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับยังคง
มีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง
และหนังสือเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 32 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555 เรื่ อง การเสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ 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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