
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2559 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2556  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท้ี่ผูถื้อหุ้นกูม้ีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน  
ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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  (9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท้ี่ผูถื้อหุ้นกูม้ีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที่ 2) 
ลงวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท้ี่ผูถื้อหุ้นกูม้ีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท้ี่ผูถื้อหุ้นกูม้ีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที่ 4)  
ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าว่า “ผูบ้ริหาร” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง”  
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีทุกประเภท 
  “หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงระยะส้ัน”  หมายความว่า   หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีก าหนดเวลา
ช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัที่ออกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงนั้น 
  “บริษทั”  หมายความว่า    
  (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (2)  สถาบนัการเงิน 
  “สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า    
  (1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิได้จ ากัดเฉพาะ  
เพียงบางประเภทหลกัทรัพย ์
  (3)  สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝงและผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง   
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“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความว่า   ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งมีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

“บุคคลภายในของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง”  หมายความว่า   บคุคลที่อยู่ในฐานะที่อาจ
มีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิงอนัเน่ืองมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้นหรือ
การจดัการร่วมกบับริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง 

(2)  มีบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิงเป็นผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่า 
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(3)  มีผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิงเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนั
หรือผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง 

(5)  มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นไดว้่า 
ผูท้ี่ประสงคจ์ะยื่นค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง หรือมีบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิงเป็น
ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือมีผูม้ีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูม้ีอ านาจควบคุมบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง 

การนบัรวมจ านวนหุ้นตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) หรือ (3) ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้นบัรวมการถือหุ้นของ
กรรมการและผูบ้ริหารในสายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ของนิติบุคคล
ดงักล่าวดว้ย 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

ส่วนที่ 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

______________________ 

ขอ้ 4   เน่ืองจากหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงเป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีลกัษณะของขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขที่มีองคป์ระกอบรวมกนัระหว่างหุ้นกูท้ี่เป็นการกูย้ืมเงินโดยทัว่ไปกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ในการก ากบัดูแลการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงจึงมีประกาศเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ก าหนดเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย  
หุ้นกูท้ี่เป็นการกูย้ืมเงนิโดยทัว่ไป เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขาย
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย  
การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย และส่วนที่สองคือประกาศฉบบัน้ีที่ก าหนดหลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลเพิ่มเติมจากประกาศในส่วนแรกซ่ึงเน้นการก ากบัดูแลในส่วนที่เก่ียวกบับุคคลที่อยู่ในข่าย 
ที่ควรเป็นผูอ้อกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ลกัษณะของหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง และการเสนอขายตราสารดงักล่าว
ต่อผูล้งทุนในแต่ละประเภท ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง จึงให้
ปฏิบตัิตามประกาศ 2 ส่วนดงักล่าวควบคู่กนั  เวน้แต่เป็นหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 5 และในกรณีที่
ขอ้ก าหนดใดของประกาศทั้ง 2 ส่วนนั้นขดัหรือแยง้กัน ให้ใชข้อ้ก าหนดตามประกาศน้ีเป็นหลกั 

ขอ้ 5   หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งอยู่ภายใต้
บงัคบัประกาศน้ี 

(1)  ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ 
เรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือ
เป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

(2)  สิทธิตามหุ้นกูด้งักล่าวมีลกัษณะเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไข
ครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  ก าหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพไวอ้ย่างแน่นอน
หรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
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(ข)  มีขอ้ก าหนดในการแปลงสภาพที่ระบุให้แปลงสภาพเป็นหุ้นของผูอ้อกหุ้นกูเ้ท่านั้น 
(ค)  ก าหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผูกอยู่กบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืน  

ขอ้ 6   ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีใชเ้ฉพาะกบักรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝงในประเทศไทยเท่านั้น 

ขอ้ 6/1   ในกรณีบริษทัที่ยื่นค าขออนุญาตตามประกาศน้ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี บริษทัดงักล่าวจะยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได้  

(1)  บริษทัที่กองทรัสตถื์อหุ้นในลกัษณะทีเ่ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลกัษณะที่เป็นการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ 
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(3)  บริษทัที่จดัตั้งข้ึนเพื่อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 7   ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไป เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในส่วนที่ 3 ของหมวดน้ี และหมวด 2 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในส่วนที่ 3 ของหมวดน้ี และหมวด 3 

ขอ้ 7/1   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศน้ี ให้บริษทั 
ที่ขออนุญาตซ่ึงมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินไดร้บัยกเวน้ในการจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 7/2   ให้บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ีไดร้ับยกเวน้การยื่นค าขอข้ึนทะเบียน
ตราสารหน้ีต่อสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  ขอ้ 8   ในการจ าหน่ายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 2  
บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตมีหนา้ที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ส่วนที่ 2 
อ านาจของส านกังาน 

______________________ 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตามค าขออนุญาตได้ 
  (1)  บริษทัที่ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณา
ไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงนั้น
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 10   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มี
อนุพนัธ์แฝงว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝงเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏ 
ต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงนั้น  
ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  ส่ังให้บริษทัที่ไดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัที่ไดร้ับอนุญาต 
ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์
แฝงหรือให้บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตระงบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือ
แกไ้ขให้ถูกตอ้ง และหากบริษทัที่ไดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัที่ไดร้ับอนุญาต  
ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านกังานอาจส่ังเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนที่ยงัมิได ้
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
  ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงนั้น 

ขอ้ 10/1   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 23 ได ้

(1)  บริษทัทีจ่ะออกหรือเสนอขายหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝงมีขอ้บกพร่องหรือมีความไมเ่หมาะสม
เก่ียวกบัการปฏิบตัติามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง หรือจะไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุน  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

(3)  บริษทัที่จะออกหรือเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
ตามขอ้ 23(2) ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   

(ก)  อยู่ระหว่างถูกจ ากดัหรือพกัการประกอบธุรกิจโดยทางการหรือหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

(ข)  มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืน 
ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 11   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ไดร้ับอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
  (2)  บริษทัที่ขออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  (3)  บริษทัที่ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้บริษทัที่ขออนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

ส่วนที่ 3 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

  ขอ้ 12   บริษทัทีจ่ะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ตอ้งมีสถานะ
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาที่ไดร้ับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีความรับผิดต่อเจา้หน้ีในการช าระหน้ีอย่างเต็มจ านวนจากทรัพยสิ์นของตน 

  ขอ้ 13   ขอ้ตกลงในการช าระค่าซ้ือและการช าระหน้ีตามหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงจะมีการ
ก าหนดเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศก็ได ้

  ขอ้ 14   เอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานตามที่ประกาศน้ีก าหนด ไม่ว่าก่อน
หรือภายหลงัไดร้ับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 15   ปัจจยัอา้งอิงของหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงจะตอ้งเป็นตวัแปร สินคา้ หรือดชันี 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างประกอบกนัดงัต่อไปน้ี  
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  (1)  หลกัทรัพยไ์ทย  
  (2)  หลกัทรัพยต์่างประเทศ  
  (3)  อตัราดอกเบี้ย  
  (4)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
  (5)  อตัราเงินเฟ้อ 
  (6)  เครดิตอ่ืนใด เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีตามที่ระบุในขอ้ตกลง 
  (7)  สินคา้โภคภณัฑ ์เช่น สินคา้เกษตร ทองค า น ้ามนัดิบ เป็นตน้    

(8)  ดชันีอา้งอิงอ่ืนใดซ่ึงมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดดังน้ี 
(ก)  มีองคป์ระกอบของดชันีที่สามารถใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้าม (1) ถึง (7) 
(ข)  มีการก าหนดวิธีการค านวณดชันีไวอ้ย่างชดัเจน และมีการระบุถึง

แหล่งขอ้มูลของปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใชใ้นการค านวณ รวมถึงมีการค านวณดชันี 
ให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี ปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัดงักล่าว
ตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

(ค)  เป็นดชันีที่ไดร้ับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ที่ 
ไดอ้ย่างอิสระจากบริษทัที่ขออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือของบริษทั
ที่ขออนุญาต บริษทัที่ขออนุญาตนั้นตอ้งจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

(ง)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือที่มี 
การเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

ขอ้ 16   ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีการช าระหน้ี
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น หุ้นที่จะน ามาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้อ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หุ้นที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรัพย ์
(2)  หุ้นที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 100 ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยหุ้น 

ในล าดบัที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นดงักล่าวตอ้งมีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า 10,000 ลา้นบาท
รวมติดต่อกนั 4 ไตรมาสล่าสุด  ทั้งน้ี หลกัเกณฑม์ูลค่าตลาดเฉล่ียดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและ 
เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 



10 

(3)  หุ้นที่ออกโดยบริษทัต่างประเทศ โดยหุ้นดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศทีม่ีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า 10,000 ลา้นบาทรวมติดต่อกนั
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งเป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE)  ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

(4)  หุ้นของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่ไม่ไดเ้ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

ขอ้ 17   ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีการช าระหน้ี
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัตอ้งยื่นค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงต่อส านกังาน
โดยยื่นเอกสารหลกัฐานตามที่ส านักงานประกาศก าหนดตามขอ้ 14 และเมื่อส านกังานไดร้ับค าขอ
ตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิง  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแลว้ ให้บริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงต่อส านกังาน 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิ
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะของหุ้นอา้งอิงที่ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งยื่น 
ค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงตามวรรคหน่ึงได้ 

  ขอ้ 18   เพื่อมใิห้มีการออกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
กบัผูล้งทุนอ่ืนเน่ืองจากผูอ้อกหุ้นกูด้งักล่าวสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลที่ตนสามารถเขา้ถึงไดก่้อน
บุคคลทัว่ไป ในการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัที่ขออนุญาตตอ้งไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิงนั้น   
เวน้แต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้ับยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดัตาม 
ขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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(2)  เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) 
และบริษทัที่ขออนุญาตไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  แสดงไดว้่ามีหุ้นอา้งอิงในจ านวนที่เพียงพอส าหรับส่งมอบเพื่อช าระหน้ี 
ตามหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอา้งอิงดงักล่าว โดยกลไกนั้นจะตอ้งสามารถ
ป้องกนัมิให้มีการน าหุ้นอา้งอิงไปใชเ้พื่อการอื่นได้ 

(ข)  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอย่างชดัเจนว่าบริษทัที่ขออนุญาตเป็นบุคคล
ภายในของบริษทัที่ออกหุ้นอา้งอิง 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 19   บริษทัที่ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปจะไดร้ับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 

(1)  บริษทัที่ขออนุญาตตอ้งมีคุณสมบตัิหรือลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
(ก)  เป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม

พระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546   
(ข)  ในกรณีบริษทัที่ขออนุญาตไม่มีคุณสมบตัิตาม (ก) บริษทัดงักล่าวจะตอ้งแสดง

ไดว้่ามีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
1.  มีความเส่ียงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิง เช่น มีธุรกิจหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้

โภคภณัฑห์รือดชันีที่เป็นปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
2.  จะมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็น 

ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ทั้งหมดที่อาจเกิดข้ึนจากการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง   

(2)  ในการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุ้นซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบ
การใชหุ้้นอา้งอิงนั้นดว้ย บริษทัที่ขออนุญาตจะตอ้งไดร้ับการแจง้ผลการยืนยนัให้ใชหุ้้นนั้นเป็นปัจจยัอา้งอิง
ไดแ้ลว้ 
  (3)  ไม่มีขอ้ก าหนดที่ท าให้ผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงถือหุ้นกูจ้นครบก าหนด 
อายุของหุ้นกูจ้ะไดร้ับช าระเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเงินซ่ึงบริษทัที่ขออนุญาตไดร้ับ 
จากผูล้งทุน  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัเป็นการเฉพาะจากส านักงาน 
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ขอ้ 19/1   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอน 
และวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริง
เพื่อให้ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจง 
ต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากบริษทั 

ในกรณีที่บริษทัประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้บริษทัยื่นค าขอ
ผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังานก่อนที่ส านกังานจะเร่ิมการ
พิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะ
พิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 19/2   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงระยะส้ัน ให้บริษทั 
ที่ไดร้ับอนุญาตสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งทีเ่สนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี 
นบัแต่วนัที่ส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝง
ระยะส้ันทีเ่สนอขายในแต่ละครั้ งต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 14 ดว้ย 

ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  หากปรากฏว่าบริษทัที่ไดร้บัอนุญาตไม่สามารถด ารง
คุณสมบตัติามประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่เป็นการกูย้ืมเงินโดยทัว่ไป บริษทัดงักล่าวจะเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงระยะส้ัน 
ตามวรรคหน่ึงไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแก้ไขคุณสมบติันั้นได้ก่อนส้ินระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
หากบริษทัเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงก่อนที่จะแกไ้ขคุณสมบตัิได ้ให้ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี บริษทัที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้ง 
การไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น 

ขอ้ 20   ใหบ้ริษทัที่ไดร้บัอนุญาตที่แสดงว่ามีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 19(1) (ข) 2.  
มีหนา้ที่ตอ้งปฏบิตัิภายหลงัการอนุญาตโดยตอ้งส่งส าเนาหลกัฐานการมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามที่ก าหนดในขอ้ 19(1) (ข) 2. ต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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หมวด 3 
การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
______________________ 

ส่วนที่ 1 
ลกัษณะการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

และหลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 21   การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(1)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั   
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  
(4)  การออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยู่แลว้ก่อนการออก 

และเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
(5)  การออกและเสนอขายที่ไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังาน โดยบริษทัที่จะไดร้บัอนุญาต

ตอ้งแสดงไดว้่า 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(ข)  การออกและการเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(ค)  มีมาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 22   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 21 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 21(1)  หากเป็นกรณีที่ 
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองพนัธบตัรหรือหุ้นกูแ้ทนบุคคลอ่ืน ให้นบัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นเจา้ของที่แทจ้ริงของ
พนัธบตัรหรือหุ้นกูน้ั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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(2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 21(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 21(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดังกล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไว  ้
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 21(1)  

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 21(3) ใหห้มายความรวมถึง การเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย   

ส่วนที่ 2 
การออกและเสนอขายต่อบุคลลในวงจ ากดั 

ที่ถือว่าไดร้ับอนุญาตเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 23   บริษทัทีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั  
ที่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ 24 ให้ถือว่าบริษทัไดร้บั
อนุญาตจากส านกังานแลว้  
  (1)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนหรือรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (2)  เป็นการออกและเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เฉพาะกรณี
บริษทัที่เป็นสถาบนัการเงินที่ไดร้ับอนุญาต หรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
พระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
  (3)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย 
ตามขอ้ 21(1) 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัตามขอ้ 21(4) 
  (5)  เป็นการออกและเสนอขายโดยไดร้ับผ่อนผนัจากส านักงานตามขอ้ 21(5) 

  ขอ้ 24   ให้ถือว่าบริษทัทีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 23 ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

(1)  บริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่จะเสนอขายกบัส านักงาน  
ซ่ึงแสดงขอ้ความว่าผูอ้อกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 
ไม่ว่าทอดใด ๆ  หากการโอนหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวจะท าให้หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขาย 
ในครั้ งนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามลกัษณะในขอ้ 21 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก  ทั้งน้ี ให้ถือว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวในวนัที่ส านักงานไดร้ับการแสดง
เจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความนั้นแลว้ 
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(2)  บริษทัไดร้ายงานลกัษณะหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงทีจ่ะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการ 
ที่ก าหนดโดยขอ้ 14  เวน้แตเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวน 
ไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 21(1) 

(3)  บริษทัไดร้ับมตโิดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงได ้ 
เวน้แต่กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งไดร้ับมติให้ออกหุ้นกู ้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที่บริษทัตอ้งออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  

(4)  บริษทัไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืน
ลกัษณะการขายที่จ  ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่น 
จดขอ้จ ากดัการโอน  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้่ามีเหตุจ าเป็นและสมควร 
รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอย่างเหมาะสมแลว้ 

(5)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุ้นกูม้ีประกัน
หรือที่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้บริษทัไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มาพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอน 

(6)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ตอ้งมีการตรวจสอบการใช ้
หุ้นอา้งอิง บริษทัไดร้ับแจง้ยืนยนัให้ใชหุ้้นเป็นปัจจยัอา้งอิงจากส านักงานแลว้ 

ส่วนที่ 3 
การเสนอขายในวงจ ากดัที่ตอ้งยื่นค าขออนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 25   บริษทัทีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ที่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(1)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23(2)  

(2)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

ขอ้ 26   บริษทัที่ขออนุญาตตามขอ้ 25(1) จะไดร้ับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 19(1) และ (2) และขอ้ 24 โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 27   บริษทัที่ขออนุญาตตามขอ้ 25(2) จะไดร้ับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก)  จดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม หรือ 

แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่า 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของบริษทั หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ในกรณีบริษทัที่ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ งบการเงินตาม 

วรรคหน่ึง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในไทย 
(2)  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 
(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  
(ข)  คา้งส่งรายงานที่มีหนา้ทีต่อ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรพัย ์
(ค)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจดัท าตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามที่ส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 

(ง)  ปฏิบตัิตามค าส่ังของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   

(3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารที่มีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 
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ในกรณีที่บริษทัเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพจิารณาตามวรรคหน่ึง  
ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารที่ด  ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(4)  มีผูม้ีอ านาจควบคุมที่ไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

(5)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น   
(6)  เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 19(1) และ (2) และขอ้ 24 โดยอนุโลม 

(7)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 28  เวน้แต่ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในขอ้ 28(1) (ก) 

ขอ้ 28   บริษทัที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตอ่บคุคลในวงจ ากดัตามขอ้ 25(2) 
ตอ้งไมม่ีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ 29 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง บริษทัตอ้ง
ไม่มีลกัษณะดงัน้ี    

(ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ที่มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจัดการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไมส่ามารถปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมกีารเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่นหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้น 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดร้ับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ที่พึงไดร้บั 

(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน 
หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มีอยู่จริง 
ในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได้แสดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
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  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี ผูข้ออนุญาต
เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการ
ที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกัษณะ  
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมใิห้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที่มี
ลกัษณะดงักล่าวนั้น 

ขอ้ 29   ไม่ให้น าความในขอ้ 28(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบับริษทัซ่ึงไดแ้กไ้ข
เปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้บริษทั 
มีลกัษณะตามขอ้ 28(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 29/1   ใหบ้ริษทัที่ประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝงต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 25 ยื่นค าขออนุญาต  พร้อมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู ้ 
และจดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านักงาน และเมื่อส านักงานไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกต้องครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้บริษทัดงักล่าว
ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านักงานโดยอตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 

เมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนและแจ้งประเด็นขอ้สังเกตที่ได้จากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้บริษทั  
ที่ขออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสือแจ้งขอ้สังเกต โดยต้อง
ด าเนินการดังกล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันับแต่วนัที่ส านักงานได้รับเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้อง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
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ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ส านกังาน 
ไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากบริษทัที่ขออนุญาต 

ในกรณีที่บริษทัที่ขออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้บริษทั 
ที่ขออนุญาตยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงานก่อนที่
ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสาม  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาค าขออนุญาต
ตามวรรคสาม 

ขอ้ 29/2   บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 29/1 
สามารถเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวไดต้ามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่เสนอขายภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที่
ไดร้ับแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต ในกรณีดงัน้ี 

(ก)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงระยะส้ัน 
(ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนรายใหญ่เฉพาะกรณีบริษทัที่เป็น

สถาบนัการเงินที่ไดร้ับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญตัิสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  (2)  เสนอขายในแต่ละครั้ งให้แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับแจง้ผลการพิจารณา
อนุญาต ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงลกัษณะอ่ืนนอกจาก (1)  

ส่วนที่ 4 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 30   ใหบ้ริษทัที่ไดร้บัอนุญาตตามขอ้ 29/1 ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีที่แสดงว่ามีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 19(1) (ข) 2. ให้บริษทัที่ไดร้ับอนุญาต

ดงักล่าวด าเนินการตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 
(2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนรายใหญ่ บริษทัตอ้ง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
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หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______________________ 

  ขอ้ 31   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที่ออกใหม่  
ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555   
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกู้ที่ผูถื้อหุ้นมีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดย 
สถาบนัการเงิน ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบัยงัคง 
มีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีประกาศ ค าส่ัง  
และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 32   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพนัธ์ที่ออกใหม่ ลงวนัที่  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2555  เร่ือง การเสนอขาย 
หุ้นกูท้ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท้ี่ผูถื้อหุ้นกูม้ีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน  
ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 
                          (นายรพี  สุจริตกุล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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