
  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 68/2561 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
(ฉบบัท่ี 5) 

_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 10/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2559  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 10/1   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 23 ได ้

(1)  บริษทัท่ีจะออกหรือเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสม
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หรือจะไม่สามารถปฏิบติั
ตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายหุ้นกูที้่มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุน  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

(3)  บริษทัท่ีจะออกหรือเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
ตามขอ้ 23(2) ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   
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(ก)  อยูร่ะหวา่งถูกจ ากดัหรือพกัการประกอบธุรกิจโดยทางการหรือหน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

(ข)  มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืน 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูร่ะหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) (3) และ (4) ของขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  หุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 100 ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยหุ้น 
ในล าดบัท่ี 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ดงักล่าวตอ้งมีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท
รวมติดต่อกนั 4 ไตรมาสล่าสุด  ทั้งน้ี หลกัเกณฑม์ูลค่าตลาดเฉล่ียดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและ 
เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

(3)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ โดยหุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีมีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาทรวมติดต่อกนั
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งเป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE)  ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5) 

(4)  หุน้ของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีไม่ไดเ้ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 21(1) (4) และ (5)” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดัตาม 
ขอ้ 21(1) (4) และ (5)” 

ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 19/1 และขอ้ 19/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
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“ขอ้ 19/1   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอน 
และวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริง
เพื่อใหผู้ข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจง 
ต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากบริษทั 

ในกรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหบ้ริษทัยืน่ค าขอ
ผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิมการ
พิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะ
พิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 19/2   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น ใหบ้ริษทั 
ท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
ระยะสั้นท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ังต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 14 ดว้ย 

ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากปรากฏวา่บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารง
คุณสมบติัตามประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้เป็นการกูย้มืเงินโดยทัว่ไป บริษทัดงักล่าวจะเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น 
ตามวรรคหน่ึงไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติันั้นไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
หากบริษทัเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ 
การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในหมวด 3 การออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั ขอ้ 21 ถึงขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
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“หมวด 3 
การออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

และหลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 21   การออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(1)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั   
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  
(4)  การออกและเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการออก 

และเสนอขายหุน้กูเ้พื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
(5)  การออกและเสนอขายท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาต

ตอ้งแสดงไดว้า่ 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
(ข)  การออกและการเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

 ขอ้ 22   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 21 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 21(1) หากเป็นกรณีที่ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองพนัธบตัรหรือหุน้กูแ้ทนบุคคลอ่ืน ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของ
พนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั้น 
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 (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 21(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 21(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไว้ 
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยใหถื้อว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 21(1)  

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 21(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย   

ส่วนท่ี 2 
การออกและเสนอขายต่อบุคลลในวงจ ากดั 

ท่ีถือวา่ไดรั้บอนุญาตเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 23   บริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 24 ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานแลว้  
  (1)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (2)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เฉพาะกรณี
บริษทัท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาต หรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

(3)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย 
ตามขอ้ 21(1) 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัตามขอ้ 21(4) 
  (5)  เป็นการออกและเสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังานตามขอ้ 21(5) 
  ขอ้ 24   ใหถื้อวา่บริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 23 ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

(1)  บริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีจะเสนอขายกบัส านกังาน  
ซ่ึงแสดงขอ้ความวา่ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวจะท าใหหุ้น้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขาย 
ในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามลกัษณะในขอ้ 21 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดง
เจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความนั้นแลว้ 
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(2)  บริษทัไดร้ายงานลกัษณะของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีจะเสนอขายต่อส านกังาน 
ตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 14 

(3)  บริษทัไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัให้ออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงได ้ 
เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุน้กู้ 
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  

(4)  บริษทัไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ลกัษณะการขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ 
จดขอ้จ ากดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(5)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุน้กูมี้ประกนั
หรือท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้บริษทัไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มาพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอน 

(6)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการใช้ 
หุน้อา้งอิง บริษทัไดรั้บแจง้ยืนยนัใหใ้ชหุ้น้เป็นปัจจยัอา้งอิงจากส านกังานแลว้ 

ส่วนท่ี 3 
การเสนอขายในวงจ ากดัท่ีตอ้งยืน่ค าขออนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 25   บริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(1)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23(2)  

(2)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ขอ้ 26   บริษทัท่ีขออนุญาตตามขอ้ 25(1) จะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้

ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 19(1) และ (2) และขอ้ 24 โดยอนุโลม 
ขอ้ 27   บริษทัท่ีขออนุญาตตามขอ้ 25(2) จะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้

ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1)  งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงิน

ไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
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(ก)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม หรือ 

แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของบริษทั หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ในกรณีบริษทัท่ีขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ งบการเงินตาม 

วรรคหน่ึง (1) ใหห้มายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในไทย 
(2)  ไม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 
(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  
(ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์
(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 

(ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   

 (3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกั เกณฑ์ 
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์  

ในกรณีท่ีบริษทัเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพิจารณาตามวรรคหน่ึง  
ใหพ้ิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(4)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
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(5)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น   
(6)  เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 19(1) และ (2) และขอ้ 24 โดยอนุโลม 

(7)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 28  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 28(1) (ก) 

ขอ้ 28   บริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 25(2) 
ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 29 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง บริษทัตอ้ง
ไม่มีลกัษณะดงัน้ี    

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้ 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน 
หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริง 
ในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี ผูข้ออนุญาต
เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการ
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
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(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลท่ีมีลกัษณะ  
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าวนั้น 

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

ขอ้ 29/1   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 25 ยื่นค าขออนุญาต  พร้อมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู ้ 
และจดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านกังาน และเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้บริษทัดงักล่าว
ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานโดยอตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 

เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้บริษทั  
ท่ีขออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากบริษทัท่ีขออนุญาต 

ในกรณีท่ีบริษทัท่ีขออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหบ้ริษทั 
ท่ีขออนุญาตยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังานก่อนท่ี
ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสาม  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาค าขออนุญาต
ตามวรรคสาม 

ขอ้ 29/2   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 29/1 
สามารถเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต ในกรณีดงัน้ี 
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(ก)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น 
(ข)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนรายใหญ่เฉพาะกรณีบริษทัท่ีเป็น

สถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
  (2)  เสนอขายในแต่ละคร้ังใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณา
อนุญาต ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงลกัษณะอ่ืนนอกจาก (1)  

ส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 30   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 29/1 ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีแสดงวา่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 19(1) (ข) 2. ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต

ดงักล่าวด าเนินการตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนรายใหญ่ บริษทัตอ้ง

ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    
 
 
 
                          (นายรพี  สุจริตกุล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


