
ภาคผนวก 2 

หลักเกณฑเพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต  

สำหรับการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตอบคุคลในวงจำกัด 

และการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอบคุคลท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

_______________________ 

  การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพตอบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะ นอกจากหลักเกณฑทั่วไปที่กำหนดตามประกาศแลว ผูขออนุญาตจะไดรับ

อนุญาตตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมที่กำหนดแยกตามลักษณะของตราสารหนี้ หรือลักษณะของการเสนอขาย 

ในสวนตาง ๆ ของภาคผนวกนี้ 

  เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ตราสารหนี้เขาลักษณะตามสวนตาง ๆ ในภาคผนวกนี้

มากกวา 1 สวน ผูขออนุญาตจะไดรับอนุญาตตอเมื่อแสดงไดวาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในสวนที่เกี่ยวของ

ทุกสวนแลว 

  ในกรณทีี่หลักเกณฑเพ่ิมเติมตามภาคผนวกนี้ ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑทั่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตอบุคคล 

ในวงจำกัด และการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ใหนำหลักเกณฑตามภาคผนวกนี้ 

มาใชบังคบัเปนหลัก   

  ในการใชภาคผนวกนี้ นอกจากนิยามที่กำหนดไวในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกำกับ 

ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด และ 

การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ใหใชคำอธิบายศัพทดังตอไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑตามภาคผนวกนี้ดวย 

คำศัพท คำอธิบายศัพท 

“ประกาศหุน PO”                                     ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ 

                                                           ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

“ประกาศตราสารหนี้ PP” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ 

                                                              ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี ้   

ทีอ่อกใหมตอบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพตอบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะ 



2 

 

“ประกาศรายการในหนังสือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยรายการ 

  นัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน”                 ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน 

                                                           เพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

“perpetual bond” หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท 

“issue rating” อันดับความนาเช่ือถือของตราสาร 

“issuer rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร 

“การปรับสิทธิ” เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ รวมทั้ง 

 วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งกำหนดไว 

 ในขอกำหนดสิทธิ เพ่ือมิใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  

 ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิ 

 แปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

“การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ”      การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่กำหนดราคาการใชสิทธิ

แปลงสภาพในลกัษณะเขาขายเปนการเสนอขายหุน 

ท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

“การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ”    การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่กำหนด          

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเมื่อรวมกับ

ราคาใชสิทธิที่จะซื้อหุนมีลักษณะเขาขายเปนการเสนอขาย

หุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

“การเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตำ่”          การเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยกำหนดราคาเสนอขาย

ไวต่ำกวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาตลาด

และราคาเสนอขายเปนไปตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย      

ท่ีเก่ียวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและ 

การกำหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขาย

หุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 
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“ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน” Sustainability-linked Bond อันไดแก หุนกูหรือ

 พันธบัตรท่ีมีขอตกลงหรือเงื่อนไขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 หรือหลายเรื่องดังตอไปนี้ โดยอางอิงกับผลความสำเร็จ

 หรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 

 ดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ  

  (1)  การปรับอัตราดอกเบี้ย 

  (2)  ภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ ของ 

        ผูออกตราสาร ซึ่งสอดรับกับเปาหมายหรือกลยุทธ

        ดานความยั่งยืนของผูออกตราสาร หรือ 

        บริษัทในเครือ 

“ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน”   ปจจัยที่วัดผลความสำเร็จหรอืผลการดำเนินการของ 

 ผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ ในการจัดการ 

 ดานความยั่งยืนในประเด็นดานสิ่งแวดลอมหรือสังคม

 ซึ่งสอดคลองกับธุรกิจของผูออกตราสารหรือ 

 บริษัทในเครือ และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได 

“บริษัทในเครือ”   บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทยอยในลำดับเดียวกัน 

 หรือบริษัทรวม ของผูออกตราสาร 

“ตราสารหนี้กลุมความยั่งยืน” ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม (green bond)  

 ตราสารหน้ีเพ่ือพัฒนาสังคม (social bond) หรือ 

 ตราสารหน้ีเพ่ือความยั่งยืน (sustainability bond) 

“SPV” นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตัง้ข้ึนเพ่ือดำเนินการแปลง

 สินทรัพยเปนหลักทรัพย ไมวาจะไดกระทำภายใต 

 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง

 สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540  หรือไมก็ตาม 

“โครงการ Securitization” โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

“Originator”         ผูท่ีประสงคใหสินทรัพยของตนเปนสินทรัพยในโครงการ

         แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
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“Servicer”          ผูที่ใหบริการเรียกเก็บและรับชำระหนี้ที่เกิดจาก 

        การรับโอนสินทรัพยท่ีเปนสิทธิเรียกรอง และดำเนินการ 

อื่นใดเพ่ือประโยชนตามโครงการแปลงสินทรัพยเปน 

        หลักทรัพย 

“ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุน”        หุนกูที่ออกใหมประเภทไมมีประกันที่มีการกำหนดให 

        สิทธิในการรับชำระหนี้ของผูถือหุนกูดอยกวาสิทธิของ 

        เจาหนี้สามัญและมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑใน 

        การนับเปนเงนิกองทุน โดยเปนหุนกูชนิดใดชนิดหนึ่งดังน้ี 

        (1)  มีการกำหนดเงื่อนไขใหผูถือหุนกูปลดหนี้ 

        (2)  เปนหุนกูแปลงสภาพชนิดท่ีมีการกำหนดเงื่อนไข 

             บังคับแปลงสภาพเปนหุนที่ออกใหมของผูออก 

             หุนกูแปลงสภาพ 

“เงินกองทุน”         เงนิกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชยตามประกาศของ 

         ธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับองคประกอบของ        

         เงนิกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียน 

         ในประเทศซึ่งอางอิงจากหลักเกณฑ BASEL III หรือ 

         เงินกองทุนสำหรับบริษัทประกันภัยตามประกาศ 

         คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

         ประกันภัยเก่ียวกับการกำหนดประเภทและชนิด 

         ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  

         ในการคำนวณเงนิกองทุนของบริษัทประกันภัย 

         แลวแตกรณี 

“บริษัทประกันภัย”         บริษัทดังตอไปนี ้ 

         (1)  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

        ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   

         (2)  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน    

                วินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

                พ.ศ. 2535  ตามกฎหมายดังกลาว 
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สวนที่ 1 หุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) 

1.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

  ขอ 1   ผูออก perpetual bond ตองไมใชบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีกองทุนรวม 

หรือกองทรัสตถือหุนในลักษณะที่เปนการลงทุนในทรัพยสินหลักตามประกาศดังน้ี 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสต

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสต

เพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน  

  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและ

จัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลวแตกรณี 

  ขอ 2   ในกรณทีี่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญ ผูออก perpetual bond ตองแสดงไดวา 

perpetual bond ไดรับ issue rating และ issuer rating 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญซึ่งเขาลักษณะของ 

ผูลงทุนรายใหญพิเศษ   

1.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 3   perpetual bond ที่เสนอขายตองมีการระบุสิทธิของผูถือหุนกูดังกลาว 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้อยางชัดเจน 

(1)  ผูถือ perpetual bond ไมมีสทิธิไถถอน perpetual bond กอนมีการเลิกบริษัท 

(2)  ผูถือ perpetual bond มีสิทธิไถถอน perpetual bond กอนมีการเลิกบริษัท ตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่กำหนดไว 
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สวนที่ 2 หุนกูแปลงสภาพ 

  หลักเกณฑสวนนี้ใชกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับ  

ซึ่งหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไมใชหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนที่ 6 ของภาคผนวกนี้ 

 มิใหนำหลักเกณฑเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุม และ

มติที่ประชุมผูถือหุน มาใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 

 (1)  การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับของบริษัทที่ตองเพ่ิมทุนตามแผนฟนฟูกิจการ

ตามกฎหมายวาดวยลมละลายซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนนั้นแลว   

 (2)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจำเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน  

2.1 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเปนการทั่วไป 

2.1.1 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

ก. การเรียกประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุม และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

  ขอ 1   ในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ ผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการเก่ียวกับ 

การประชุมผูถือหุนและมติท่ีประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ  

ซึ่งมีขอมูลอยางนอยตามแตกรณดีังนี ้ ทั้งนี้ หากเขาลักษณะหลายกรณี ตองมีขอมูลที่ครบถวนตามกรณทีี่กำหนด

ทุกกรณีดวย  

ลักษณะของผูไดรับอนุญาต / การเสนอขาย ขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถอืหุน 

1.  กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบริษัทจดทะเบียน ขอมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

วาดวยรายการในหนังสือนัดประชมุผูถือหุนของบริษัท 

จดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

2.  กรณีผูไดรับอนุญาตมิใชบริษัทจดทะเบียน (1) ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพ เชน ราคาหรือ

อัตราที่คาดวาจะเปนราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิทธิ วันสิ้นสดุของการใชสิทธิ และเหตุ

ใหตองออกหุนใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ เปนตน 

(2) ผลกระทบตอผูถือหุนของผูไดรบัอนุญาต (dilution 

effect)  หากมีการใชสิทธิแปลงสภาพครบถวน  

โดยอยางนอยใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน 

(price dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือ
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ลักษณะของผูไดรับอนุญาต / การเสนอขาย ขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถอืหุน 

ผลกระทบตอสิทธอิอกเสียงของผูถือหุนเดิม (control 

dilution) 

(3) วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ 

(4) ขอมูลอื่นใดท่ีสำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึง 

การคุมครองประโยชนของผูถือหุนของผูไดรับอนุญาต 

3.  กรณีเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ  

3.1  กรณีผูไดรับอนญุาตเปนบริษัทจดทะเบียน ขอมูลตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ 

ตลาดทุนวาดวยรายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทจดทะเบยีนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย สำหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ 

  

3.2  กรณีผูไดรับอนญุาตมิใชบริษทัจดทะเบียน (1) วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ 

(2) รายละเอียดเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและ 

หุนรองรับในเรื่องจำนวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย 

หุนกูแปลงสภาพ และราคาใชสิทธิแปลงสภาพ  

ซึ่งเปนการระบุราคาท่ีแนนอน หรอืระบุสวนลดสงูสุด 

ที่แนนอน 

(3) ราคาตลาดที่ใชเปรยีบเทียบกับราคาเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพและราคาใชสิทธิที่จะซื้อหุนตามหุนกู 

แปลงสภาพ  รวมทั้งวธิกีารคำนวณ 

(4) ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายท่ีแนนอน ตองระบุ 

กลุมบุคคลท่ีคาดวาจะเสนอขาย 

(5) ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพในราคาต่ำท่ีขออนุมัติในครั้งนี้ โดยอยางนอย

ใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) 

เมื่อมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ และ

ผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือสิทธอิอกเสียงของ 

ผูถือหุนเดิม (control dilution) 

(6) สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพในราคาต่ำ 

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเปน

ในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ โดยอธิบายถึง

ความคุมคาของประโยชนที่บริษัทจะไดรับเปรียบเทียบกับ
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ลักษณะของผูไดรับอนุญาต / การเสนอขาย ขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถอืหุน 

สวนตางของราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและราคา 

ใชสิทธแิปลงสภาพกับราคาตลาดท่ีบริษัทตองสญูเสียไป  

รวมท้ังความเหมาะสมและเหตผุลของราคาตลาดที่ใช  

และการกำหนดราคาเสนอขายดังกลาว 

(8) ขอมูลอื่นใดตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

 (2)  มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตองอนุมัติการออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ 

อยางเพียงพอและชัดแจง 

 ขอ 2   ในกรณทีีเ่ปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ ผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  ในการเรียกประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ 

บริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนวนัประชุม 

 (2)  จัดสงหนังสือมอบฉันทะไปพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยมีการแสดงรายละเอียด

เก่ียวกับกรรมการอิสระอยางนอย 1 ราย ที่ผูถือหุนซึ่งไมสามารถเขาประชุมและใชสิทธิออกเสียงดวยตนเอง

สามารถมอบฉันทะใหเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกลาวเปนบุคคลที่อาจไดรับ 

การจัดสรรหุนกูแปลงสภาพท่ีขออนุมัติ ใหแสดงสวนไดเสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกลาวดวย 

 (3)  ไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคาน 

การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนรองรับนั้น 

ข. ลักษณะของหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ 

  ขอ 3   หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายตองกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไวอยางแนนอน  

และไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง  เวนแตเปนกรณกีารปรับสิทธติามขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ  

เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้ 

  (1)  มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของผูไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการรวมหุน 

หรือแบงแยกหุน 

  (2)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

  (3)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในราคาต่ำ 
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  (4)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 

  (5)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลเปนเงินซ่ึงเกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกำหนดสิทธิ 

  (6)  กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  

ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับเหตุการณเฉพาะเจาะจงท่ีเขาลักษณะตาม (1) ถึง (6)  

ซึ่งไดรับผอนผันจากสำนักงาน โดยแสดงไดวาจะมีมาตรการอยางเพียงพอเพ่ือใหผูลงทุนท่ีจะไดรับผลกระทบ 

จากการไมปรับสิทธินั้นทราบกอนการลงทุนวา ผูไดรับอนุญาตใหออกหุนกูแปลงสภาพจะไมดำเนินการปรับสิทธ ิ

อันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว  

ขอ 4   จำนวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขาย ตองเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้  

 
*หุนรองรับ หมายถึง จำนวนหุนรองรบัของหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขายครั้งน้ี รวมกับ 
  จำนวนหุนรองรับของหุนกูแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน 
  ครั้งอ่ืน 
**ESOP หมายถึง จำนวนหุนเพ่ือรองรับการเสนอขายตามประกาศเกีย่วกับการเสนอขาย 

  หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 
***หุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด ใหนับรวม จำนวนหุนอ่ืน (นอกจากหุนรองรบั) ทีผู่ขออนุญาตจะเสนอขายควบคูไปกับ 
  หุนกูแปลงสภาพครั้งนี ้

ขอ 5   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหขอกำหนดสิทธิมีขอตกลงเก่ียวกับคาเสียหายหรือ 

มาตรการเยยีวยาอื่น ๆ ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับ ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมสามารถจัดใหมีหุนรองรับได 

ค. การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ 

ขอ 6   ผูไดรับอนุญาตตองเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับใหแลวเสร็จ

ภายใน 1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหผูออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ   

ขอ 7   ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ 

อาจใชสิทธิแปลงสภาพได ผูลงทุนดังกลาวตองมีจำนวนหรือลักษณะตามขอกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัดโดยถือวาไดรับอนุญาต

จากสำนักงานดวย 

หุนรองรับ*– ESOP**     ≤     รอยละ 50 ของ (หุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด***) 
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ง. การออกหุนรองรับเพิ่มเติม และการเปล่ียนแปลง 

การใชสิทธิแปลงสภาพ 

 ขอ 8   ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตองออกหุนรองรับเพ่ิมเติมดวยเหตุดังตอไปนี้ ผูไดรบัอนุญาต 

จะออกหุนรองรับเพิ่มเติมได ตอเมื่อผูไดรับอนุญาตไดยื่นมตทิี่ประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติการออกหุนรองรับเพิ่มเติม 

อยางเพียงพอตอการใชสิทธิแปลงสภาพตอสำนักงานแลว 

 (1)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ ไมวาดวยเหตุที่กำหนดไวในภาคผนวกนี ้

หรือไมก็ตาม  

 (2)  กรณีที่หุนกูแปลงสภาพกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไวแบบผันแปรตามราคาตลาด

ของหุนรองรับ และจำเปนตองออกหุนใหมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ 

ขอ 9   การแกไขเพ่ิมเติมใหหุนกูมีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุนกูนั้น ผูไดรับอนุญาต 

จะกระทำไดตอเม่ือไดดำเนินการตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอ 3 ถึงขอ 8 โดยอนุโลม  เวนแตหลักเกณฑเก่ียวกับ

การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ มิใหนำมาใชบังคับ  

2.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตท่ีตองยื่นคำขอ 

2.2.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

ขอ 10   การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับ จะไดรับอนุญาตตอเมื่อ 

ผูขออนุญาตและหุนกูแปลงสภาพที่ขออนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอ 1 ถึงขอ 5 โดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชนในการอนุโลมใชหลักเกณฑตามขอ 4  ใหพิจารณาจำนวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพ 

ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับดังกลาว 

2.2.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

 ขอ 11   ภายหลังจากการอนุญาต ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

ตามที่กำหนดในขอ 6 ถึงขอ 8 โดยอนุโลม 

 

______________________ 
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  หลักเกณฑสวนนี้ใชบังคับกับหุนกูที่ออกโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย และกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

วาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเปนการทั่วไป 

3.1.1 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

 ขอ 1   หุนกูที่ไดรับอนุญาตตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1)  หุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกองทรัสต  

 (2)  หุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 (3)  หุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนท่ี 6 ของภาคผนวกนี้ 

 ขอ 2   ผูจัดการกองทรัสตตองไมมีประวัติดังนี้ 

 (1)  ภายในระยะเวลา 2 ปกอนวันยื่นคำขออนุญาต ผูจัดการกองทรัสตตองไมเคยเสนอขายตราสารหน้ี

ไมวาประเภทใด ๆ ตั๋วเงนิ หรือศุกูก โดยฝาฝนขอกำหนดเก่ียวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผูลงทุนสถาบัน 

ผูลงทนุรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ  เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงาน โดยผูจัดการกองทรัสต 

แสดงไดวามีเหตุจำเปนและสมควร  รวมทั้งมีมาตรการปองกันการไมปฏิบัติดังกลาวอยางเหมาะสมแลว 

 (2)  ภายในระยะเวลา 5 ปกอนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีผู้จัดการกองทรัสต 

ตองไมเคยมีประวัติฝาฝนหลกัเกณฑหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยในเรื่องที่มีนัยสำคญั   

 ขอ 3   ในการจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู นอกจากจะตองเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนด 

ในขอ 24 ของประกาศตราสารหนี้ PP แลว ตองไมเปนบุคคลเดียวกับทรัสตีของกองทรัสตดวย 

 ขอ 4   เพื่อประโยชนในการพิจารณาหลักเกณฑตามสวนที่ 3 ของหมวด 1 ในภาค 4 ของ

ประกาศตราสารหนี้ PP กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมตามขอกำหนดในหลักเกณฑดังกลาว 

ใหหมายถึงกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต 

 

สวนที่ 3 หุนกูที่ออกโดยกองทรัสต 
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 ขอ 5   กองทรัสตที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตองไมขายหุนกูใหกับกลุม 

ผูท่ีจะจำหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินแกกองทรัสต และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  

รวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนกูที่เสนอขายท้ังหมด 

 เพ่ือประโยชนตามความในวรรคหนึ่ง คำวา “กลุมบุคคลเดียวกัน” ใหมีความหมายเชนเดียวกับ

บทนิยามของคำดังกลาวท่ีกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสต

ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขาย

หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน แลวแตกรณี 

3.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตท่ีตองยื่นคำขอ 

3.2.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

ขอ 6   การเสนอขายหุนกูที่ออกโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จะไดรับอนุญาต

ตอเม่ือเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอ 1 ถึงขอ 4 โดยอนุโลม 

3.2.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

 ขอ 7   ภายหลังจากการอนุญาต ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

ตามที่กำหนดในขอ 5 โดยอนุโลม 

 

______________________ 
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สวนที่ 4 ตราสารหนี้สงเสริมความย่ังยืน 

4.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

ขอ 1   ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนตองเปนหุนกูหรือพันธบัตรท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (1)  มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ี โดยอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กำหนดได  ทั้งน้ี อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงตองไมสงผลใหการชำระ

ดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอัตราเทากับหรือนอยกวาศูนย 

  (2)  ไมมีขอตกลงใด ๆ ที่ทำใหตราสารหนี้นั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

ตามสวนที่ 6 ของภาคผนวกนี้ 

  (3)  เฉพาะกรณกีารเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญพิเศษหรือผูลงทุนรายใหญ ตองจัดใหมีผูประเมิน

ภายนอกที่เปนอิสระ (external review provider) เพื่อทำหนาที่ดังนี้ 

        (ก)  ใหความเห็นหรือรับรองเก่ียวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) 

วาเปนไปตามมาตรฐานสำหรับตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International 

Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (ICMA SLBP) เปนตน 

        (ข)  ใหความเห็นหรือรับรองเกี่ยวกับผลความสำเร็จและการดำเนินการตามตัวช้ีวัดและ

เปาหมายดานความยั่งยนืภายหลังการออกตราสาร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑในขอ 3 

  (4)  ไมมีลักษณะเปนตราสารที่ซับซอน เชน หุนกูดอยสิทธ ิหรือ perpetual bond เปนตน 

  ความในวรรคหนึ่ง (3) มิใหนำมาใชบังคบักับกรณีการยื่นคำขออนุญาตในลักษณะรายโครงการ  

โดยประสงคจะเสนอขายตราสารหนี้สงเสรมิความยั่งยืนภายใตโครงการดังกลาว แตจะมีการออกและเสนอขาย 

ในอนาคต  ทั้งน้ี ผูขออนุญาตตองแสดงไดวาจะสามารถจัดใหมีผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระเพ่ือทำหนาที่ตาม

หลักเกณฑในวรรคหนึ่ง (3) เม่ือจะมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนในแตละครั้ง 

  ขอ 2   ผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระตองมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ หรือกลไก 

ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1)  การประเมินหรือใหการรับรองที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ในกลุมความยั่งยืน  

  (2)  การประเมินหรือใหการรับรองในดานท่ีเก่ียวของกับความยั่งยนื หรือการวัดผลความสำเร็จ

ของตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยนืซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล   
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4.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

  ขอ 3   ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน ผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้

ตอผูลงทุนรายใหญพิเศษหรือผูลงทุนรายใหญ ตองจัดใหผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระดำเนินการใหความเห็น 

หรือรับรองเก่ียวกับผลความสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วดัและเปาหมายดานความยั่งยนื ณ รอบป

ประเมินผล   

  ขอ 4   ใหผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน รายงานขอมูลดังตอไปนี้  

ตอสำนักงาน และผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีกำหนดไวบนเว็บไซตของ

สำนักงาน 

  (1)  ผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยนื  

และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือแนวทางการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร  

ณ รอบปประเมินผล 

  (2)  การเปลี่ยนแปลงผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระ (ถามี) 

 

______________________ 
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สวนที่ 5 หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

5.1 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเปนการทั่วไป 

5.1.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

 ขอ 1   หุนกูที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตองไมใชหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

ตามสวนท่ี 6 ของภาคผนวกน้ีซึ่งมีลักษณะเปนหุนกูแปลงสภาพ 

 ขอ 2   SPV ที่ออกหุนกูตองเปนบริษัทที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงคจำกัดเฉพาะ 

การประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมเคยไดรับอนุญาตจากสำนักงานใหออกและเสนอขายหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพยอ่ืน  เวนแตสิทธิเรียกรองตามหุนกูดังกลาวจะระงับไปทั้งหมดแลว 

 (2)  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนำเงินที่ไดจากการจำหนายหุนกูไปชำระใหแกผูมีสิทธ ิ

เสนอโครงการเพ่ือเปนคาตอบแทนในการโอนสินทรัพยตามโครงการ Securitization 

 ขอ 3   โครงการ Securitization เปนไปตามขอกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

และไดรับอนุมัติจากสำนักงานแลว 

 ในกรณีสนิทรัพยที่จะโอนไปยัง SPV เปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการอนุญาตใหใชสิทธิจาก

ทรัพยสินทางปญญาของ Originator ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตองจดทะเบียนหรือจดแจงกับกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา หรือกับหนวยงานอื่นในประเทศหรือตางประเทศท่ีกำกับดูแลการจดทะเบียน จดแจง หรือการอื่นใด 

ในทำนองเดียวกันเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญานั้นแลว 

 ขอ 4   ในกรณทีี่เปนการเสนอขายหุนกูสกุลเงนิตราตางประเทศในตางประเทศทั้งจำนวน ตองเปนไป

ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (1)  แสดงไดวาการซื้อขาย หรือการโอนหุนกูไมวาทอดใด ๆ จะกระทำในตางประเทศ 

 (2)  จัดใหมีการขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูแทนผูถือหุนกู  ทั้งนี้ บุคคลดังกลาว 

จะไดรับความเห็นชอบตอเมื่อสามารถแสดงไดวาบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (ก)  เปนทรัสตีไดตามกฎหมายแหงประเทศที่จะเสนอขายหุนกูนั้นหรือประเทศท่ีจะนำหุนกู 

ดังกลาวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

  (ข)  เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศที่จะเสนอขายหุนกูนั้นหรือประเทศ 
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ที่จะนำหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อแสดงไดวากฎหมายของประเทศดังกลาว 

มีขอหามการจัดต้ังทรัสต 

  การใหความเห็นชอบผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่ง (2) ไมอยูภายใตบังคับของประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกูและการกระทำตามอำนาจหนาที่ของ 

ผูแทนผูถือหุนกู 

5.1.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

ขอ 5   SPV ท่ีไดรับอนุญาตสามารถเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตามโครงการ Securitization  

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้

(1)  เสนอขายหุนกูรุนหนึ่งหรือหลายรุนในคราวเดียว 

(2)  เสนอขายหุนกูรุนใหมเพ่ือไถถอนหุนกูรุนเดิมภายใตวงเงินที่ระบุไวตามโครงการ  

โดยหุนกูที่เสนอขายเพ่ือไถถอนหุนกูเดิมนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก)  มีกำหนดระยะเวลาการไถถอนไวไมเกินอายุโครงการ SPV 

(ข)  เปนหุนกูที่เสนอขายภายใตขอกำหนดสทิธิหลักฉบับเดียวกันหรือที่ใหสิทธิประโยชน 

แกผูถือหุนกูที่ออกใหมไมดอยไปกวาผูถือหุนกูรุนเดิมที่จะไถถอน  ทั้งนี้ หุนกูแตละรุนอาจมีขอกำหนดในเชิงพาณิชย 

(commercial terms) ที่แตกตางกันได เชน อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถถอน เปนตน 

สำนักงานอาจผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งได  หาก SPV แสดงไดวา 

การออกและเสนอขายหุนกูที่ขออนุญาตจะไมมีผลกระทบตอผูถือหุนกูที ่SPV เคยออกและเสนอขายไปแลว 

 ขอ 6   SPV ที่ไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ดำเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหเปนไปตามโครงการ Securitization  

โดยรบัโอนสินทรัพยตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไวในโครงการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สำนักงาน 

อนุมัติโครงการ  ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2)  เสนอขายหุนกูตามโครงการ Securitization ที่ไดรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแต 

วันที่ไดรับอนุญาต  เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูรุนใหมเพ่ือไถถอนหุนกูรุนเดิมตามขอ 5(2) 

 (3)  จัดใหมี Servicer โดยอาจจัดใหมี Servicer สำรองดวยก็ได 

 (4)  ปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการ Securitization ที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน 

 ขอ 7   ในกรณทีี่เปนหุนกูท่ีออกภายใตโครงการ Securitization ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ให SPV ที่ไดรับอนุญาตดำเนินการดังตอไปนี้ดวย 
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 (1)  ระบุไวใหชัดเจนในคำเรียกชื่อหุนกูวาเปนหุนกูที่ออกภายใตโครงการ Securitization  

ที่ไดรับอนุมัติตามกฎหมายดังกลาว และเปน SPV ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือไม 

 (2)  โอนสินทรัพยและผลประโยชนคงเหลือท้ังหมดกลับคืนให Originator และรายงานตอ

สำนักงาน ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีสถานะ SPV สิ้นสุดลง  ท้ังน้ี เวนแตในกรณีมีเหตุจำเปนและสมควร 

โดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 ขอ 8   ในกรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศทั้งจำนวน  

ให SPV หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก SPV แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงการขายหุนกู 

ตอผูลงทุนในตางประเทศภายใน 3 วันทำการนับแตวันปดการเสนอขาย โดยใหแนบเอกสารประกอบ 

การเสนอขายไปพรอมกับการแจงดังกลาวดวย 

5.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตท่ีตองยื่นคำขอ 

5.2.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

 ขอ 9   หุนกูที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยที่ยื่นคำขออนุญาตตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กำหนดในขอ 1 ถึงขอ 4 ของสวนที่ 5.1 หลักเกณฑเพ่ิมเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเปนการทั่วไป  

โดยอนุโลม 

 ขอ 10   Originator ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอ 53 และขอ 54  ของประกาศ 

ตราสารหนี้ PP โดยอนุโลม   

 ในกรณีท่ี Originator เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และจะเสนอขาย 

หุนกูสกุลเงนิบาทในประเทศไทย ตองแสดงไดวามีการดำเนินการภายใตขอผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดย

กระทรวงการคลังแลว 

5.2.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

ขอ 11   ใหนำเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามขอ 5 ถึงขอ 8 ของสวนท่ี 5.1.2 เงื่อนไขภายหลัง 

การอนุญาต มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 12   กอนการเสนอขายหุนกูตามโครงการ Securitization ให SPV ที่ไดรับอนุญาต 

มีหนังสือถึงสำนักงานเพื่อรับรองวาไดจัดใหมีขอกำหนดสิทธิท่ีมีความชัดเจน และไมมีขอกำหนดที่เปนการเอาเปรียบ

คูสัญญาอยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนามผูกพัน SPV และประทับตราสำคัญของ 

SPV (ถามี)  ทั้งน้ี รายการและสาระสำคัญของขอกำหนดสิทธใิหเปนไปตามมาตรา 42 
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 นอกจากรายการตามวรรคหนึ่งแลว ขอกำหนดสิทธิตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  รายการท่ัวไปของโครงการ Securitization ซึ่งอยางนอยตองระบุถึงชื่อและท่ีอยูของ 

Originator  รวมทั้งประเภท ลักษณะและมูลคาของสินทรัพยที ่SPV รับโอนมาจาก Originator 

 (2)  ขอกำหนดให SPV หรือผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนกูเพื่อพิจารณา

ดำเนินการอันจำเปนตามควรโดยไมชักชา ในกรณีที่ Originator SPV หรือบุคคลอ่ืนใดที่เปนคูสัญญา 

ที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่กอขึ้นเพ่ือประโยชนในการดำเนินการตามโครงการ Securitization ไมปฏิบัติตาม

สัญญาในสาระสำคัญ 

 (3)  ชื่อและที่อยูของ Servicer และ Servicer สำรอง (ถามี)  รวมทั้งขอกำหนดใหการแตงตั้ง

Servicer รายใหม ตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูถือหุนกูกอนการแตงตั้ง 

 (4)  ขอกำหนดให SPV ตองรายงานใหผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ทราบถึงการซื้อสินทรัพย  

รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใหกับผูมีสิทธิเสนอโครงการภายในกำหนดระยะเวลา 15 วันนับแตวันสิ้นเดือน 

ที่มีการทำรายการดังกลาว 

 ขอ 13   สญัญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู นอกจากตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไว 

ในประกาศตราสารหนี้ PP แลว ตองมีขอกำหนดใหผูแทนผูถือหุนกูติดตามให Originator  SPV  Servicer  

และ Servicer สำรอง (ถามี) หรือบุคคลอ่ืนใดที่เปนคูสัญญาที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่กอข้ึนเพ่ือประโยชน 

ในการเสนอขายหุนกูตามโครงการ Securitization ดำเนินการตามสัญญาที่เก่ียวของกับโครงการ  

Securitization ดวย  

 ความในวรรคหนึ่งมิใหนำมาใชบังคับกับหุนกูสกุลเงนิตราตางประเทศท่ีเสนอขายตอผูลงทุน 

ในตางประเทศ และสามารถแสดงไดวาการซื้อขาย หรือการโอนหุนกูท่ียื่นขออนุญาตไมวาทอดใด ๆ จะกระทำ 

ในตางประเทศ  

  ขอ 14   การพิจารณาคำขออนุญาตของสำนักงาน ใหดำเนินการภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

การดำเนินการของสำนักงาน ระยะเวลา 
1. การสอบทานขอเท็จจริง และการแจงขอสังเกตเพื่อใหผูขออนุญาตชี้แจง 

ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไวในคูมือสำหรับประชาชน 

45 วัน(1) 

2. พิจารณาและแจงผลการพิจารณา  30 วัน(2) 
(1) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับเอกสารท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสำหรับประชาชน 
(2) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับคำชีแ้จงของผูขออนุญาตตอขอสังเกตของสำนักงานในการสอบทานขอเท็จจริง 

 

______________________ 
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สวนที่ 6 หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง 

หลักเกณฑเพิ่มเติมตามสวนนี้ใชบังคับกับการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง  

แตไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝงท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้  

(1)  ผูออกมีสิทธใินการบังคับไถถอนคืนกอนกำหนด (callable) หรือผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออก

ชำระหน้ีคนืกอนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตาม

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน และไมมีการกำหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิง

กับปจจัยอางอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

(2)  สิทธิตามหุนกูดังกลาวมีลักษณะเปนหุนกูแปลงสภาพ และเปนไปตามเงื่อนไขครบถวนดังน้ี 

(ก)  กำหนดมูลคาผลตอบแทนกอนการใชสิทธิในการแปลงสภาพไวอยางแนนอนหรือ 

เปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น และไมมีการกำหนดเงื่อนไข 

การจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพ่ิมเติม 

(ข)  มีขอกำหนดในการแปลงสภาพที่ระบุใหแปลงสภาพเปนหุนของผูออกหุนกูเทานั้น 

(ค)  กำหนดราคาแปลงสภาพโดยไมผูกอยูกับปจจัยอางอิงอ่ืน 

6.1 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเปนการทั่วไป 

6.1.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

 ขอ 1   ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองเปนกิจการไทย และมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

 (1)  เปนผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

 (2)  แสดงไดวามีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับปจจัยอางอิง เชน มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับ 

สินคาโภคภัณฑหรือดัชนีท่ีเปนปจจัยอางอิง เปนตน หรอืจะมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนากับผูไดรับอนุญาต 

หรือจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546   

เพื่อปองกันความเสี่ยงท้ังหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง   

 ขอ 2   การออกและเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตอบุคคลในวงจำกัดที่จะไดรับอนุญาต 

เปนการทั่วไป  หากเปนกรณีของการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนสถาบันดังกลาวตองมีลักษณะ 

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1)  เปนผูลงทุนสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนหรือรับรองโดยกฎหมายตางประเทศ 
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 (2)  เปนผูลงทุนสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี ซึ่งผูออกหุนกู 

ที่มีอนุพันธแฝงตองไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา  

  (ก)  ธนาคารพาณชิย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร ตามกฎหมายวาดวย 

ธุรกิจสถาบันการเงิน 

  (ข)  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา 

ซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจำหนายหลักทรัพย ซึ่งมิไดจำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย 

  (ค)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

 ขอ 3   ปจจัยอางอิงของหุนกูที่มีอนุพันธแฝงจะตองเปนตัวแปร สินคา หรือดัชนี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางประกอบกัน ตามที่กำหนดไวในบัญชีปจจัยอางอิงของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงทายสวนนี้ 

 ขอ 4   หุนกูที่มีอนุพันธแฝงซึ่งมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนโดยการสงมอบเปนหุน  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

  (1)  ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตองขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตอสำนักงาน  พรอมทั้งชำระ

คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

วาดวยการกำหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการ 

แปลงสนิทรัพยเปนหลักทรัพย และไดรับการแจงผลการยืนยนัใหใชหุนนั้นเปนปจจัยอางอิงจากสำนักงานแลว 

  สำนักงานอาจประกาศกำหนดลักษณะของหุนอางอิงท่ีไดรับยกเวนไมตองยื่นคำขอ

ตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามวรรคหนึ่งได 

 (2)  ในกรณีที่เปนการเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนสถาบัน ผูออกหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตอง 

ไมเปนบุคคลภายในตามขอ 5  เวนแตไดดำเนินการตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้ 

  (ก)  มีหุนอางอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับสงมอบเพ่ือชำระหนี้ตามหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

และมีกลไกในการดูแลรกัษาหุนอางอิงดังกลาว โดยกลไกนั้นจะตองสามารถปองกันมิใหมีการนำหุนอางอิง 

ไปใชเพ่ือการอ่ืนได 

  (ข)  มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางชัดเจนวาบริษัทท่ีขออนุญาตเปนบุคคลภายใน 

ของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 
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 ขอ 5   บุคคลภายใน ไดแก บุคคลที่อยูในฐานะที่อาจมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของ 

บริษัทที่ออกหุนอางอิงอันเนื่องมาจากการมีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการรวมกับบริษัทท่ีออกหุนอางอิง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(2)  มีบริษัทท่ีออกหุนอางอิงเปนผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25  

ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(3)  มีผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดเปนกลุมบุคคลเดียวกับผูถือหุนท่ีถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบรษิัทที่ออกหุนอางอิงเกินกวา 

รอยละ 25 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ

ผูบริหารของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(5)  มีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการในลักษณะอื่นใดท่ีแสดงใหเห็นไดวาผูที่ประสงค 

จะยื่นคำขออนุญาตมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุนอางอิง หรือมีบริษัทที่ออกหุนอางอิงเปนผูมีอำนาจควบคุม 

หรือมีผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคลเดียวกับผูมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุนอางอิงการนับรวมจำนวนหุน 

ตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) หรือ (3) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวดวย และในกรณีท่ี 

บุคคลนั้นเปนนิติบุคคล ใหนับรวมการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในสายงานที่เก่ียวของกับการออกและ 

เสนอขายหุนกูอนุพันธของนิติบุคคลดังกลาวดวย 

6.1.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

ขอ 6   กรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลที่ไดแสดงตอสำนักงานวาจะมีฐานะสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาตามขอ 1(2) ใหสงหลักฐานการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสำนักงานภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่มีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา 

6.2 หลักเกณฑเพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตท่ีตองยื่นคำขอ 

6.2.1 หลักเกณฑการอนุญาต 

  ขอ 7   ใหผูที่ประสงคจะเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงในวงจำกัดตอผูลงทุนดังตอไปนี้  

ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน  

(1)  ผูลงทุนสถาบันที่มิใชกรณีตามขอ 2  
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(2)  ผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

(3)  ผูลงทุนรายใหญ 

ใหนำความในขอ 3 ถึงขอ 4 ของสวนนี้มาใชบังคบักับการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง

ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม    

 ขอ 8   การพิจารณาคำขออนุญาตของสำนักงาน ใหดำเนินการภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้

การดำเนินการของสำนักงาน ระยะเวลา 
1. การสอบทานขอเท็จจริง และการแจงขอสังเกตเพื่อใหผูขออนุญาตชี้แจง 

ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไวในคูมือสำหรับประชาชน 

45 วัน(1) 

2. พิจารณาและแจงผลการพิจารณา  30 วัน(2) 
(1) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับเอกสารท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสำหรับประชาชน 
(2) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับคำชีแ้จงของผูขออนุญาตตอขอสังเกตของสำนักงานในการสอบทานขอเท็จจริง 

6.2.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

ขอ 9   กรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลที่ไดแสดงตอสำนักงานวาจะมีฐานะสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาตามขอ 1(2) ใหสงหลักฐานการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสำนักงานภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่มีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ขอ 10   ผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงในลักษณะรายครั้ง ตองเสนอขาย 

หุนกูที่มีอนุพันธแฝงใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวนัท่ีไดรับการแจงผลการพิจารณาอนุญาต 

ขอ 11   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมขีอกำหนดสิทธทิี่มีรายการอยางนอยตามที่กำหนดไวใน

มาตรา 42(1) ถึง (9)  

______________________ 
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บัญชีปจจัยอางอิงของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง  

ทายสวนท่ี 6 ของภาคผนวก 2 แหงประกาศตราสารหนี้ PP  

_______________________ 

  ปจจัยอางอิงของหุนกูที่มีอนุพันธแฝงจะตองเปนตัวแปร สินคา หรือดัชนี อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยางประกอบกันดังตอไปนี้  

  (1)  หลักทรัพยไทย*   

  (2)  หลักทรัพยตางประเทศ*  

  (3)  อัตราดอกเบี้ย  

  (4)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

  (5)  อัตราเงินเฟอ 

  (6)  เครดิตอ่ืนใด เชน อันดับความนาเชื่อถือ หรือเหตุการณที่เก่ียวของกับความสามารถ 

ในการชำระหน้ีตามที่ระบุในขอตกลง 

  (7)  สินคาโภคภัณฑ เชน สนิคาเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ เปนตน  

 (8)  ดัชนีอางอิงอ่ืนใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกำหนดดังนี้ 

  (ก)  มีองคประกอบของดัชนีที่สามารถใชเปนปจจัยอางอิงไดตาม (1) ถึง (7) 

  (ข)  มีการกำหนดวิธีการคำนวณดัชนีไวอยางชัดเจน และมีการระบุถึงแหลงขอมูลของ 

ปจจัยอางอิงหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีนำมาใชในการคำนวณ รวมถึงมีการคำนวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสม

ขององคประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ ปจจัยอางอิงหรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปน

อิสระดวย 

 
 * ในกรณหุีนกูที่มีอนุพันธแฝงมีขอกำหนดใหสามารถชำระหนี้ทั้งหมดหรอืบางสวนดวยการสงมอบเปนหุน หุนที่จะนำมาใช

เปนปจจัยอางอิงไดตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย 

 (ก)  หุนที่เปนองคประกอบของดัชนีหลักทรัพย SET 50 ของตลาดหลักทรัพย 

 (ข)  หุนที่เปนองคประกอบของดัชนีหลักทรัพย SET 100 ของตลาดหลักทรัพย โดยหุนในลำดับที่ 51 ถึง 100 แตละหุนดังกลาว

ตองมีมูลคาตลาดเฉลี่ยแตละไตรมาสไมต่ำกวา 10,000 ลานบาท รวมติดตอกัน 4 ไตรมาสลาสุด  ทั้งนี้ หลักเกณฑมูลคาตลาดเฉลี่ยดังกลาว 

ไมใชบังคับกับการออกและเสนอขายตอบุคคลในวงจำกัดตามขอ 15 ในตาราง 1. 5. และ 6. แหงประกาศ PP 

 (ค)  หุนที่ออกโดยบริษัทตางประเทศ โดยหุนดังกลาวตองเปนหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 

ที่มีมูลคาตลาดเฉลี่ยแตละไตรมาสไมตำ่กวา 10,000 ลานบาทรวมติดตอกัน 4 ไตรมาสลาสุด และตลาดหลักทรัพยตางประเทศดังกลาว 

จะตองเปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)  ทัง้นี้ หลักเกณฑมูลคาตลาดเฉลี่ยดังกลาวไมใชบังคบักับการออกและ 

เสนอขายตอบุคคลในวงจำกัดตามขอ 15 ในตาราง 1. 5. และ 6. แหงประกาศ PP 

 (ง)  หุนของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย เฉพาะกรณีท่ีเปนการออกและเสนอขายตอบุคคลในวงจำกัดตามขอ 15 ในตาราง 1. 5. และ 6. แหงประกาศ PP 



24 

 

  (ค)  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือและทำหนาที่ไดอยางอิสระ

จากบริษัทที่ขออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏวาสถาบันดงักลาวเปนบริษัทในเครือของผูออกหุนกู บริษัทที่ออกหุนกู 

ไดจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีมีประสิทธิภาพแลว 

  (ง)  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเน่ืองเปนประจำทุกวันทำการผานสื่อที่มีการเสนอขอมูล

อยางทันเหตุการณ 

______________________ 
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สวนที่ 7 ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัย 

หลักเกณฑในสวนนี้ใชบังคับกับการอนุญาตใหเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุน

ของธนาคารพาณชิยหรอืบรษิัทประกันภัย ตอผูลงทุนในประเทศไทย โดยการอนุญาตใหเสนอขายตราสารดังกลาว  

ใหรวมถึงการอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับดวย 

การเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนที่เปนหุนกูแปลงสภาพตอผูถือหุนของ

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัยตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูที่จะใชสิทธิแปลงสภาพอาจไมใชผูถือหุนของ 

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัย แลวแตกรณี ใหอยูภายใตบังคับของหมวดนี้ดวย 

  ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันภัยตามสวนนี้ ไมรวมถึงสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศ 

และสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ 

7.1 หลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติม 

 ขอ 1   ใหผูขออนุญาตเสนอขายตราสารดอยสิทธเิพ่ือนับเปนเงินกองทุนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมท่ีกำหนดในสวนนี้  

 (1)  การเสนอขายในลักษณะ PP10 

 (2)  การเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน 

 (3)  การเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

 (4)  การเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญ 

 ขอ 2   ผูขออนุญาตตองแสดงไดวาที่ประชุมผูถือหุนของผูออกตราสารมีมติโดยชัดแจงใหออก 

ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนได โดยมติดงักลาวเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด   

เวนแตกรณีทีเ่ปนการออกตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวย

ลมละลายซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนนั้นแลว หรือกรณีอ่ืนใดที่ไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนบริษัทประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและ

สงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยใหสามารถออกตราสารตามวรรคหนึ่งไดดวย 

 ขอ 3   ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1)  มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไวอยางแนนอน หรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ย 

ของสถาบันการเงนิหรืออัตราดอกเบ้ียอ่ืน 
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 (2)  ไมมีลักษณะเปนหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตามสวนที่ 6  

 (3)  ในกรณีที่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนตามขอ 1(3) และ (4) การกำหนดเงื่อนไขให 

ผูถือตราสารปลดหน้ี ตองเปนการปลดหนีภ้ายหลังการลดทุนของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทประกันภัย  

ซึ่งไมมากไปกวาอัตราสวนการลดทุนของธนาคารหรือบริษัทดังกลาว 

 ขอ 4   ในกรณทีี่ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนเปนหุนกูแปลงสภาพ ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทมหาชนจำกัด 

 (2)  กำหนดเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเปนหุนที่ออกใหมของผูออกหุนกูแปลงสภาพ 

 (3)  กำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไวอยางชัดเจนในขอกำหนดสิทธิ โดยจะกำหนดอัตรา 

ที่แนนอน หรือกำหนดเปนสูตรการคำนวณก็ได  ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพตองไมต่ำกวาอัตรา (floor conversion 

price) ดังตอไปนี้  ทั้งนี้ ตามแนวทางท่ีกำหนดโดยสมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย หรือสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย แลวแตกรณี  

  (ก)  รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของผูออกตราสารในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขาย  

  (ข)  รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของผูออกตราสารในชวงท่ีมีเหตุแหงการปรับสิทธิ  

ในกรณทีีเ่ปนการกำหนดราคาแปลงสภาพใหมเนื่องมาจากการปรบัสิทธดิังกลาว  

  ขอ 5   ในกรณทีีต่ราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนท่ีขออนุญาตเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหนำหลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 หุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหม ในภาคผนวกนี้มาใชบังคับเทาที่ 

ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในสวนนี ้ เวนแตหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (1)  จำนวนหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพ การกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพ  

และการบังคับแปลงสภาพ 

  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตใหออกหุนรองรับ และการกำหนดลักษณะของผูขออนุญาต

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 

7.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต 

  ขอ 6   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนมีคำเรียกชื่อ 

ที่บงชี้ลักษณะเฉพาะของตราสาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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  (1)  ระบุชื่อเรียกวา “ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนประเภทท่ี 1” สำหรับ 

ตราสารท่ีเสนอขายเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือเรียกวา “ตราสารดอยสิทธ ิ

เพื่อนับเปนเงนิกองทุนประเภทท่ี 2” สำหรับตราสารที่เสนอขายเพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภทเงินกองทุน 

ชั้นที่ 2 แลวแตกรณ ี  

  (2)  ระบุขอความเพ่ิมเติมตอทายชื่อตราสารตาม (1) เพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติและเงื่อนไข 

ของตราสารที่เสนอขายเพ่ือนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลวแตกรณี  ทั้งนี้ หากตราสารดังกลาว 

มีกำหนดเวลาไถถอนใหระบุปที่ครบกำหนดไถถอนดวย ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหเอกสารประกอบการเสนอขาย  

ระบุรายละเอียดการดอยสิทธิ เงื่อนไขการปลดหนี ้หรือเงื่อนไขเก่ียวกับการแปลงสภาพไวใหชัดเจน   

  ขอ 7   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีขอกำหนดสิทธิที่มีรายการอยางนอยตามที่กำหนดไว 

ในมาตรา 42 

  ขอ 8   ผูไดรับอนุญาตตองมีหนังสือแจงใหผูถือตราสารทราบโดยไมชักชาเมื่อปรากฏขอเท็จจริง 

ที่เปนไปตามเงื่อนไขในการปลดหนี้ตามตราสารใหแกผูไดรับอนุญาต หรือเมื่อมีกรณีตองบังคับแปลงสภาพตราสาร

เปนหุนสามัญของผูไดรับอนุญาต โดยตองระบุรายละเอียดในการดำเนินการในเร่ืองดังกลาวไวใหชัดเจน 

ในหนังสือที่แจง 

  ขอ 9   ในกรณทีี่เปนการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอผูลงทุนรายใหญ 

ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้งในสวนของ issue rating และ issuer rating โดยสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน และจัดทำอยางตอเน่ืองตลอดอายุของตราสาร   

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญซึ่งเขาลักษณะของ 

ผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

  ขอ 10   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงินกองทุนดังตอไปนี้ ไวบนเว็บไซต

ของผูไดรับอนุญาต โดยกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนธนาคารพาณิชย ใหเปดเผยเปนรายเดือนภายในวนัท่ี 25 ของ

เดือนถัดไป และในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนบริษัทประกันภัย ใหเปดเผยขอมูลของไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ 

ไตรมาส 3 ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส และเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเปนรายป ภายใน 5 เดือนนับแต 

วันสิ้นปบัญชี 

  (1)  เงินกองทุนข้ันต่ำและเงนิกองทุนสวนเพ่ิม (minimum capital requirement and capital 

buffer) ตามอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กำหนด แลวแตกรณ ีดังนี้ 
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       (ก)  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (common equity tier 1 ratio : 

CET1 ratio) 

       (ข)  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (tier 1 ratio)  

       (ค)  อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น (total capital ratio) หรืออัตราสวนความเพียงพอ 

ของเงินกองทุน (capital adequacy ratio : CAR) แลวแตกรณี 

  (2)  อัตราสวนของเงินกองทุนตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ที่ผูไดรับอนุญาตดำรงได   

ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือน หรือวันทำการสุดทายของแตละไตรมาส หรือวันสิน้ปบัญชี แลวแตกรณี 

  ขอ 11   กรณีทีต่ราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนที่เสนอขายเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหดำเนินการดังนี้  

  (1)  เสนอขายตราสารใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวนัท่ีที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออก 

ตราสารดังกลาวและหุนรองรับ 

  (2)  จัดใหมีขอตกลงเก่ียวกับคาเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอื่น ๆ ที่ผูถือตราสารจะไดรับ  

ในกรณทีี่ผูออกตราสารไมสามารถจัดใหมีหุนรองรับได 

  ขอ 12   ในกรณีที่ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนที่ขออนุญาตเปนหุนกูแปลงสภาพ  

ใหนำหลักเกณฑการอนุญาตเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 หุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม ในภาคผนวกนี้มาใชบังคับ 

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในสวนนี้  

  ขอ 13   การพิจารณาคำขออนุญาตของสำนักงาน ใหดำเนินการภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

การดำเนินการของสำนักงาน ระยะเวลา 
1. การสอบทานขอเท็จจริง และการแจงขอสังเกตเพื่อใหผูขออนุญาตช้ีแจง 

ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีระบุไวในคูมือสำหรับประชาชน 

45 วัน(1) 

2. พิจารณาและแจงผลการพิจารณา      30 วัน(2) 
(1) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับเอกสารท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสำหรับประชาชน 
(2) นับแตวันท่ีสำนักงานไดรับคำชีแ้จงของผูขออนุญาตตอขอสังเกตของสำนักงานในการสอบทานขอเท็จจริง 

 

______________________ 


