ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 68/2561
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(ฉบับที่ 5)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 10/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพนั ธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10/1 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงไว้ก่อนหรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 23 ได้
(1) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
(3) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งเป็ นสถาบันการเงิน
ตามข้อ 23(2) ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

2
(ก) อยูร่ ะหว่างถูกจากัดหรื อพักการประกอบธุรกิจโดยทางการหรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจกากับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
(ข) มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อมีพฤติการณ์อื่น
ที่แสดงให้เห็นว่าอยูร่ ะหว่างประสบปัญหาทางการเงิน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) (3) และ (4) ของข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(2) หุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้น
ในลาดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ ดังกล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเฉลี่ยดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)
(3) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ โดยหุน้ ดังกล่าวต้องเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาทรวมติดต่อกัน
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)
(4) หุน้ ของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ได้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 21(1) (4) และ (5)”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(1) เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตาม
ข้อ 21(1) (4) และ (5)”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 19/1 และข้อ 19/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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“ข้อ 19/1 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอน
และวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ ง
เพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาชี้แจง
ต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากบริ ษทั
ในกรณีที่บริ ษทั ประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั ยืน่ คาขอ
ผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ มการ
พิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงานจะ
พิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง
ข้อ 19/2 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายเฉพาะหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น ให้บริ ษทั
ที่ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ดังกล่าวรายงานลักษณะของหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ระยะสั้นที่เสนอขายในแต่ละครั้งต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 14 ด้วย
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดารง
คุณสมบัติตามประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่เป็ นการกูย้ มื เงินโดยทัว่ ไป บริ ษทั ดังกล่าวจะเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น
ตามวรรคหนึ่งไม่ได้จนกว่าจะดาเนิ นการแก้ไขคุณสมบัติ น้ นั ได้ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หากบริ ษทั เสนอขายหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงก่อนที่จะแก้ไขคุณสมบัติได้ ให้ถือว่าเป็ นการเสนอขายหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามประกาศนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งแจ้ง
การไม่สามารถดารงคุณสมบัติต่อสานักงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงกรณี น้ นั ”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในหมวด 3 การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคล
ในวงจากัด ข้อ 21 ถึงข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
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“หมวด 3
การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อบุคคลในวงจากัด
______________________
ส่วนที่ 1
ลักษณะการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
และหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 21 การออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(1) การออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(2) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) การออกและเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั อยูแ่ ล้วก่อนการออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
(5) การออกและเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยบริ ษทั ที่จะได้รับอนุญาต
ต้องแสดงได้วา่
(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 อหุน้ กูแ้ ทนบุคคลอื่น ให้นบั จานวนผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของ
พันธบัตรหรื อหุน้ กูน้ ้ 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 โดยให้ถือว่ากรณีดงั กล่าวเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 21(1)
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 21(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันด้วย
ส่วนที่ 2
การออกและเสนอขายต่อบุคลลในวงจากัด
ที่ถือว่าได้รับอนุญาตเป็ นการทัว่ ไป
______________________
ข้อ 23 บริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ หากได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 24 ให้ถือว่าบริ ษทั ได้รับ
อนุญาตจากสานักงานแล้ว
(1) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นหรื อรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ
(2) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เฉพาะกรณี
บริ ษทั ที่เป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต หรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 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 ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคล
ในวงจากัดตามข้อ 23 ได้รับอนุญาตจากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอนหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่จะเสนอขายกับสานักงาน
ซึ่งแสดงข้อความว่าผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวจะทาให้หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขาย
ในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายต่อผูล้ งทุนตามลักษณะในข้อ 21 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก ทั้งนี้ ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนดังกล่าวในวันที่สานักงานได้รับการแสดง
เจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความนั้นแล้ว
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(2) บริ ษทั ได้รายงานลักษณะของหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่จะเสนอขายต่อสานักงาน
ตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 14
(3) บริ ษทั ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงได้
เว้นแต่กรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ต้องได้รับมติให้ออกหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณีที่บริ ษทั ต้องออกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว
(4) บริ ษทั ไม่เคยเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก ที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ลักษณะการขายที่จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่
จดข้อจากัดการโอน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยบริ ษทั แสดงได้วา่ มีเหตุจาเป็ นและสมควร
รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว
(5) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูม้ ีประกัน
หรื อที่จดั ให้มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ บริ ษทั ได้เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
มาพร้อมกับการจดข้อจากัดการโอน
(6) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ตอ้ งมีการตรวจสอบการใช้
หุน้ อ้างอิง บริ ษทั ได้รับแจ้งยืนยันให้ใช้หุน้ เป็ นปัจจัยอ้างอิงจากสานักงานแล้ว
ส่วนที่ 3
การเสนอขายในวงจากัดที่ตอ้ งยืน่ คาขออนุญาต
______________________
ข้อ 25 บริ ษทั ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัด
ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(1) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(2)
(2) เป็ นการออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 26 บริ ษทั ที่ขออนุญาตตามข้อ 25(1) จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19(1) และ (2) และข้อ 24 โดยอนุโลม
ข้อ 27 บริ ษทั ที่ขออนุญาตตามข้อ 25(2) จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขอต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
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(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ข) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ 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
ในกรณี บริ ษทั ที่ขออนุญาตเป็ นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ งบการเงินตาม
วรรคหนึ่ง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย
(2) ไม่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งต่อสานักงานตามมาตรา 57
หรื อค้างส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 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 หารที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก เกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่บริ ษทั เป็ นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ดารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(4) มีผมู ้ ีอานาจควบคุมที่ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
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(5) แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
(6) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19(1) และ (2) และข้อ 24 โดยอนุโลม
(7) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 28 เว้นแต่ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 28(1) (ก)
ข้อ 28 บริ ษทั ที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 25(2)
ต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 29
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง บริ ษทั ต้อง
ไม่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ
ที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุน้
รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยูจ่ ริ ง
ในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้ แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ผูข้ ออนุญาต
เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการ
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
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(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 ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อบุคคล
ในวงจากัดตามข้อ 25 ยื่นคาขออนุญาต พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
และจดข้อจากัดการโอนกับ สานักงาน และเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้บริ ษทั ดังกล่าว
ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานโดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนิ นการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้บริ ษทั
ที่ขออนุ ญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากบริ ษทั ที่ขออนุญาต
ในกรณีที่บริ ษทั ที่ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริ ษทั
ที่ขออนุ ญาตยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่
สานักงานจะเริ่ มการพิจารณาตามวรรคสาม ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาคาขออนุญาต
ตามวรรคสาม
ข้อ 29/2 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามข้อ 29/1
สามารถเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ในกรณี ดงั นี้
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(ก) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้น
(ข) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เฉพาะกรณีบริ ษทั ที่เป็ น
สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(2) เสนอขายในแต่ละครั้งให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อนุญาต ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงลักษณะอื่นนอกจาก (1)
ส่วนที่ 4
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
______________________
ข้อ 30 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 29/1 ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 19(1) (ข) 2. ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวดาเนินการตามข้อ 20 โดยอนุโลม
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ บริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ ายตราสารหนี้ และ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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