
   

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 1/2564 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 

 เงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั  
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) มาตรา 67 มาตรา 69 และ 
มาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564   เป็นตน้ไป   

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัประกนัภยั”  หมายความวา่   บริษทัประกนัชีวิต และบริษทัประกนัวินาศภยั   
  “บริษทัประกนัชีวิต”  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต
ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535  แต่ไม่รวมถึงสาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในราชอาณาจกัรตามกฎหมายดงักล่าว 
  “บริษทัประกนัวินาศภยั”  หมายความว่า   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกนัวินาศภยัตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535  แตไ่ม่รวมถึงสาขาของบริษทัประกนัวินาศภยั
ต่างประเทศท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในราชอาณาจกัรตามกฎหมายดงักล่าว 
  “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภท 
ไม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดใหสิ้ทธิในการรับช าระหน้ีของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญั  
และมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการนบัเป็นเงินกองทุน โดยเป็นหุ้นกูช้นิดใดชนิดหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  (1)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อหุน้กูป้ลดหน้ี 
  (2)  เป็นตราสารแปลงสภาพ   
  “ตราสารแปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ   
  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการแปลงสภาพ   
  “เงินกองทุน”  หมายความวา่   เงินกองทุนส าหรับบริษทัประกนัภยัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   

ร่างประกาศตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
ท่ีผา่นการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 1 
เม่ือวนัท่ี........18/12/63............................… 
CSDS เลขท่ี …101/2563 ….คร้ังท่ี...4......... 
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  “ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั”  หมายความวา่    
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเก่ียวกบั 
การก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน  รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณ
เงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต   
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเก่ียวกบั 
การก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน  รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณ
เงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั   
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกตราสาร 
และผูถื้อตราสาร   
  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทัขึ้นไป 
ท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล าดบัใด ๆ   
  ค าวา่ “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” “บริษทัร่วม” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั”  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท   

หมวด 1 

บททัว่ไป 

________________ 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อใหก้ารเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทั
ประกนัภยัเป็นไปโดยเหมาะสมกบัประเภทผูล้งทุนและความเส่ียงของตราสาร ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ 
โดยเป็นตราสารท่ีตอ้งสามารถรองรับผลขาดทุนของบริษทัประกนัภยัไดใ้นระหวา่งด าเนินการ
ใกลเ้คียงกบัหุน้สามญั (absorb losses on a going-concern basis) หรือเม่ือบริษทัประกนัภยัมีผล 
การด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้(gone-concern basis)   
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสาร
แปลงสภาพต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัประกนัภยัตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
อาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทัประกนัภยั ใหก้รณีดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัน้ีดว้ย 



3 
 

ขอ้ 4   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อน 
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด   

หมวด 2 

อ านาจส านกังาน 

________________ 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี   
  (2)  การเสนอขายตราสารอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให ้
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน   

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาตได ้  
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว   
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั   
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั   
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้  
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ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุน วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังาน
ก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารนั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี   
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหรือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ระงบัการเสนอขายตราสารไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต 
กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้  
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ   
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา   
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารนั้น 

หมวด 3 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 8   บริษทัประกนัภยัจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั
ใหส้ามารถออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  ตราสารท่ีจะเสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 9   
  (2)  มีค  าเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 10   
  (3)  เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 11   
  (4)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัประกนัภยัมีมติโดยชดัแจง้ให้บริษทัออกตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนได ้ซ่ึงมติดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  เวน้แต่กรณีท่ี
บริษทัประกนัภยัตอ้งออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน   
  (5)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 13   
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  (6)  ยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนตราสารท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานส าหรับการเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 11 โดยตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกตราสาร 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ทอดใด ๆ แก่ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดั 
การโอนท่ีไดย้ืน่ไว ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   
  (7)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืน 
ลกัษณะการขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ 
ค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทัประกนัภยัแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็น
และสมควร  รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้   

  ขอ้ 9   ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีออกโดยบริษทัประกนัภยัจะตอ้ง 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี   
  (1)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน   
  (2)  มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท   
  (3)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   
         (ก)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัประกนัภยัสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวคืน
ก่อนก าหนดได ้(callable) โดยมูลค่าผลตอบแทนและตน้เงินท่ีไถ่ถอนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิง 
ท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้    
         (ข)  มีการก าหนดเง่ือนไขใหสิ้ทธิตามตราสารดงักล่าวมีลกัษณะเป็นตราสาร
แปลงสภาพ   
  (4)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ
ตอ้งมีการก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ก าหนดสิทธิ  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การก าหนดอตัราท่ีแน่นอนหรือก าหนดเป็นสูตรการค านวณก็ได ้ 
         การก าหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหน่ึง บริษทัประกนัภยัตอ้งไม่ก าหนด 
ราคาแปลงสภาพท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของราคาหุน้สามญัของบริษทัประกนัภยั (floor conversion price) 
ในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมประกนัชีวิตไทยหรือสมาคมประกนัวินาศภยัไทย
ก าหนด แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 14   
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  ขอ้ 10   ค  าเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะของตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ระบุช่ือเรียกวา่ “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1” ส าหรับ 
ตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเรียกว่า “ตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2” ส าหรับตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภท
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว้แต่กรณี   
  (2)  ระบุขอ้ความเพิ่มเติมต่อทา้ยช่ือตราสารตาม (1) เพื่อแสดงถึงคุณสมบติัและ 
เง่ือนไขของตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หากตราสารดงักล่าวมีก าหนดเวลาไถ่ถอนใหร้ะบุปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนดว้ย   

  ขอ้ 11   การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนจะเสนอขายได้ 
ต่อผูล้งทุนตามลกัษณะและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั   
  (2)  ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ   
ทั้งน้ี ผูล้งทุนในจ านวนดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
         (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
         (ข)  ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัประกนัภยั ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการพิจารณาอนุมติันั้นไดค้  านึงถึง 
ความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน   

  ขอ้ 12   การพิจารณาลกัษณะและเง่ือนไขของการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามขอ้ 11(2)  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัประกนัภยั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และบริษทัในเครือ (บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) 
ของบริษทัประกนัภยั   
  (2)  ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด ถือครองตราสารแทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 11(2)  
ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของตราสารนั้น   

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต
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และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาต
ตามประกาศน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังาน
พิจารณาตามประเภทผูล้งทุนของประกาศดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 11   
  การอนุโลมใชต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
  (1)  จ านวนหุน้ท่ีรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพ  
และการบงัคบัแปลงสภาพ   
  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุน้รองรับ และการก าหนดลกัษณะ 
ของผูข้ออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่   

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีบริษทัประกนัภยัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ  หากต่อมาภายหลงัการขายตราสารดงักล่าว 
บริษทัจะตอ้งมีการออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเน่ืองจากมีเหตุตามขอ้ตกลงท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแปลงสภาพ ใหถื้อวา่บริษทัประกนัภยัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหอ้อก 
หุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติให้ออกหุน้เพิ่มเติม 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพนั้นและไดย้ืน่มติดงักล่าวต่อส านกังานแลว้   
  มิให้น าราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดตามขอ้ 9(4) วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบักรณีท่ี 
มีเหตุตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพที่ก าหนดใหม่เน่ืองจากเหตุตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามญัของบริษทัประกนัภยัในช่วงท่ีมีเหตุดงักล่าวตามแนวทางท่ีสมาคมประกนัชีวิตไทย
หรือสมาคมประกนัวินาศภยัไทยก าหนด แลว้แต่กรณี   

หมวด 4 

วิธีการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 15   ใหบ้ริษทัประกนัภยัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4   
  ในการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  
หากบริษทัประกนัภยัประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้บริษทัประกนัภยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
มาพร้อมกบัการยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง   
  (1)  เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  
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  (2)  เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ 
อยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้   
  ใหถื้อวา่ส านกังานไดใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคสอง 
ในวนัท่ีบริษทัประกนัภยัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน   

ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัประกนัภยัท่ีขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  

ขอ้ 17   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้
บริษทัประกนัภยัช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากบริษทัประกนัภยั   
  ในกรณีท่ีบริษทัประกนัภยัประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหบ้ริษทั
ประกนัภยัยืน่ค  าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ี
ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง   

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีบริษทัประกนัภยัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหถื้อวา่บริษทัประกนัภยัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้รองรับดว้ย   
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หมวด 5 

เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
_________________ 

ส่วนท่ี 1 

เง่ือนไขทัว่ไป 

________________ 

ขอ้ 19   ใหบ้ริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามขอ้ 15 วรรคสาม เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุน บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชี
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้   
  ใหบ้ริษทัประกนัภยัส่งเอกสารหรือหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้่อส านกังาน
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4   

  ขอ้ 20   บริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  จดัให้ตราสารท่ีจะเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสาร 
ท่ีเสนอขายซ่ึงระบุวา่บริษทัประกนัภยัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากบริษทัประกนัภยัจะไม่รับจดทะเบียน 
การโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ  หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้
ต่อส านกังาน   
  (2)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย ระบุรายละเอียดการดอ้ยสิทธิ เง่ือนไข 
การปลดหน้ี หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการแปลงสภาพไวใ้หช้ดัเจน  รวมทั้งขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดั 
การโอนตาม (1)   
  (3)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเงินกองทุนเป็นรายไตรมาสเฉพาะขอ้มูลของ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส และเปิดเผย 
ขอ้มูลเงินกองทุนเป็นรายปี ภายใน 5 เดือนนับแต่วนัส้ินปีบญัชีของบริษทั ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง 
บริษทัประกนัภยัดงัน้ี   
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         (ก)  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (minimum capital requirement  
and capital buffer) ตามอตัราท่ีคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนดดงัน้ี   
   1.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (common equity tier 1 
ratio : CET1 ratio)   
   2.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (tier 1 ratio)   
   3.  อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio : CAR)   
         (ข)  อตัราส่วนของเงินกองทุนตาม (ก) 1. 2. และ 3. ท่ีบริษทัด ารงได ้ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส หรือวนัส้ินปีบญัชี แลว้แต่กรณี   
  (4)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 11(2) 
บริษทัตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย 
บริษทัตอ้งแจกจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกิน 10 รายตามท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น   
  (5)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสาร  
แปลงสภาพ ใหบ้ริษทัประกนัภยัด าเนินการดงัน้ี   
         (ก)  เสนอขายตราสารใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้                 
มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกตราสารและหุน้รองรับ 
         (ข)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อตราสาร 
จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุ้นรองรับได ้  

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคท่ี์จะลงทะเบียนการโอนตราสารดอ้ยสิทธิ
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุน ใหบ้ริษทัประกนัภยัตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสารดงักล่าว  หากพบวา่
เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้่อส านกังาน ให้บริษทัปฏิเสธการลงทะเบียน 
การโอนตราสารนั้น   
  ในกรณีท่ีบริษทัประกนัภยัมอบหมายบุคคลอ่ืนให้จดัท าทะเบียนตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุน บริษทัตอ้งควบคุมและดูแลใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย   

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ 
ให้น าเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตให้เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ มาใชเ้ป็นเง่ือนไขท่ี 
บริษทัประกนัภยัตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑต์ามหมวดน้ี 
โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังานพิจารณาตามประเภทผูล้งทุนของประกาศดงักล่าว 
ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 11   
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ส่วนท่ี 2 

เง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

________________ 

ขอ้ 23   บริษทัประกนัภยัตอ้งจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขายตราสาร   

ขอ้ 24   ใหบ้ริษทัประกนัภยัยืน่ค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนเป็นตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกตราสารดงักล่าว   

ขอ้ 25   บริษทัประกนัภยัตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9)   
  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิจะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัประกนัภยัแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น  พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อส านักงานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 
มีผลใชบ้งัคบั   

ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัประกนัภยัมีหนงัสือแจง้ให้ผูถื้อตราสารทราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือปรากฏ
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขในการปลดหน้ีตามตราสารใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั หรือเม่ือมีกรณีตอ้ง
บงัคบัแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัของบริษทัประกนัภยั โดยตอ้งระบุรายละเอียดในการด าเนินการ 
ในเร่ืองดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือท่ีแจง้   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564                                             
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