
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 12/2559 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2556  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน  
ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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  (9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 46/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง”  
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีทุกประเภท 
  “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีก าหนดเวลา
ช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงนั้น 
  “บริษทั”  หมายความวา่    
  (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (2)  สถาบนัการเงิน 
  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่    
  (1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะ  
เพียงบางประเภทหลกัทรัพย ์
  (3)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง   
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“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

“บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีอยูใ่นฐานะท่ีอาจ
มีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงอนัเน่ืองมาจากการมีโครงสร้างการถือหุน้หรือ
การจดัการร่วมกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

(2)  มีบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ 
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(3)  มีผูถื้อหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั
หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

(5)  มีโครงสร้างการถือหุน้หรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเป็น
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

การนบัรวมจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) หรือ (3) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ
กรรมการและผูบ้ริหารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ของนิติบุคคล
ดงักล่าวดว้ย 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

______________________ 

ขอ้ 4   เน่ืองจากหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีลกัษณะของขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขท่ีมีองคป์ระกอบรวมกนัระหวา่งหุ้นกูท่ี้เป็นการกูย้ืมเงินโดยทัว่ไปกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ในการก ากบัดูแลการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจึงมีประกาศเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีก าหนดเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้กูท่ี้เป็นการกูย้มืเงินโดยทัว่ไป เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขาย
หุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย  
การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย และส่วนท่ีสองคือประกาศฉบบัน้ีท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลเพิ่มเติมจากประกาศในส่วนแรกซ่ึงเนน้การก ากบัดูแลในส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีอยูใ่นข่าย 
ท่ีควรเป็นผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ลกัษณะของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และการเสนอขายตราสารดงักล่าว
ต่อผูล้งทุนในแต่ละประเภท ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จึงให้
ปฏิบติัตามประกาศ 2 ส่วนดงักล่าวควบคู่กนั  เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 5 และในกรณีท่ี
ขอ้ก าหนดใดของประกาศทั้ง 2 ส่วนนั้นขดัหรือแยง้กนั ให้ใชข้อ้ก าหนดตามประกาศน้ีเป็นหลกั 

ขอ้ 5   หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งอยูภ่ายใต้
บงัคบัประกาศน้ี 

(1)  ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ 
เรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือ
เป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

(2)  สิทธิตามหุน้กูด้งักล่าวมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นไปตามเง่ือนไข
ครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  ก าหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพไวอ้ยา่งแน่นอน
หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
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(ข)  มีขอ้ก าหนดในการแปลงสภาพท่ีระบุใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ของผูอ้อกหุน้กูเ้ท่านั้น 
(ค)  ก าหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผกูอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงอ่ืน  

ขอ้ 6   ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีใชเ้ฉพาะกบักรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงในประเทศไทยเท่านั้น 

ขอ้ 6/1   ในกรณีบริษทัท่ียืน่ค  าขออนุญาตตามประกาศน้ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี บริษทัดงักล่าวจะยืน่ค าขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได้  

(1)  บริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(3)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 7   ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไป เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี และหมวด 2 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจ ากดั 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี และหมวด 3 

ขอ้ 7/1   ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศน้ี ใหบ้ริษทั 
ท่ีขออนุญาตซ่ึงมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินไดรั้บยกเวน้ในการจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 7/2   ให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีไดรั้บยกเวน้การยืน่ค  าขอขึ้นทะเบียน
ตราสารหน้ีต่อสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  ขอ้ 8   ในการจ าหน่ายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 2  
บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ส่วนท่ี 2 
อ านาจของส านกังาน 

______________________ 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  บริษทัท่ีขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงนั้น
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงวา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏ 
ต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงนั้น  
ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  สั่งใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์
แฝงหรือใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต  
ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนท่ียงัมิได ้
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงนั้น 

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   

(ก)  อยูร่ะหวา่งถูกจ ากดัหรือพกัการประกอบธุรกิจโดยทางการหรือหน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

(ข)  มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืน 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูร่ะหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  บริษทัท่ีขออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  บริษทัท่ีขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหบ้ริษทัท่ีขออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

  ขอ้ 12   บริษทัท่ีจะขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ตอ้งมีสถานะ
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีความรับผิดต่อเจา้หน้ีในการช าระหน้ีอยา่งเตม็จ านวนจากทรัพยสิ์นของตน 

  ขอ้ 13   ขอ้ตกลงในการช าระค่าซ้ือและการช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะมีการ
ก าหนดเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศก็ได ้

  ขอ้ 14   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 15   ปัจจยัอา้งอิงของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะตอ้งเป็นตวัแปร สินคา้ หรือดชันี 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี  
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  (1)  หลกัทรัพยไ์ทย  
  (2)  หลกัทรัพยต์่างประเทศ  
  (3)  อตัราดอกเบ้ีย  
  (4)  อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
  (5)  อตัราเงินเฟ้อ 
  (6)  เครดิตอ่ืนใด เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลง 
  (7)  สินคา้โภคภณัฑ ์เช่น สินคา้เกษตร ทองค า น ้ามนัดิบ เป็นตน้    

(8)  ดชันีอา้งอิงอ่ืนใดซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
(ก)  มีองคป์ระกอบของดชันีท่ีสามารถใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้าม (1) ถึง (7) 
(ข)  มีการก าหนดวิธีการค านวณดชันีไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการระบุถึง

แหล่งขอ้มูลของปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ รวมถึงมีการค านวณดชันี 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี ปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัดงักล่าว
ตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 

(ค)  เป็นดชันีท่ีไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ี 
ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษทัท่ีขออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือของบริษทั
ท่ีขออนุญาต บริษทัท่ีขออนุญาตนั้นตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

(ง)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมี 
การเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์ 

ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีการช าระหน้ี
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น หุน้ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้อ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรัพย ์
(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) 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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(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 17   ในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีการช าระหน้ี
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัตอ้งยื่นค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงต่อส านกังาน
โดยยืน่เอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามขอ้ 14 และเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ
ตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิง  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแลว้ ใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงต่อส านกังาน 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะของหุน้อา้งอิงท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ 
ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามวรรคหน่ึงได้ 

  ขอ้ 18   เพือ่มิใหมี้การออกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม 
กบัผูล้งทุนอ่ืนเน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูด้งักล่าวสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีตนสามารถเขา้ถึงไดก่้อน
บุคคลทัว่ไป ในการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัท่ีขออนุญาตตอ้งไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงนั้น   
เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

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

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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(2)  เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) 
และบริษทัท่ีขออนุญาตไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  แสดงไดว้า่มีหุ้นอา้งอิงในจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับส่งมอบเพื่อช าระหน้ี 
ตามหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุน้อา้งอิงดงักล่าว โดยกลไกนั้นจะตอ้งสามารถ
ป้องกนัมิใหมี้การน าหุน้อา้งอิงไปใชเ้พื่อการอ่ืนได้ 

(ข)  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งชดัเจนวา่บริษทัท่ีขออนุญาตเป็นบุคคล
ภายในของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

ขอ้ 19   บริษทัท่ีขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปจะไดรั้บอนุญาตเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัท่ีขออนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัหรือลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
(ก)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม

พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
(ข)  ในกรณีบริษทัท่ีขออนุญาตไม่มีคุณสมบติัตาม (ก) บริษทัดงักล่าวจะตอ้งแสดง

ไดว้า่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิง เช่น มีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้

โภคภณัฑห์รือดชันีท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
2.  จะมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็น 

ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง   

(2)  ในการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบ
การใชหุ้น้อา้งอิงนั้นดว้ย บริษทัท่ีขออนุญาตจะตอ้งไดรั้บการแจง้ผลการยนืยนัใหใ้ชหุ้้นนั้นเป็นปัจจยัอา้งอิง
ไดแ้ลว้ 
  (3)  ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงถือหุน้กูจ้นครบก าหนด 
อายขุองหุน้กูจ้ะไดรั้บช าระเงินลงทุนคืนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนเงินซ่ึงบริษทัท่ีขออนุญาตไดรั้บ 
จากผูล้งทุน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัเป็นการเฉพาะจากส านกังาน 
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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 20   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีแสดงวา่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 19(1) (ข) 2.  
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัการอนุญาตโดยตอ้งส่งส าเนาหลกัฐานการมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 19(1) (ข) 2. ต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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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)  หากเป็นกรณีท่ี 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองพนัธบตัรหรือหุน้กูแ้ทนบุคคลอ่ืน ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของ
พนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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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)  บริษทัไดร้ายงานลกัษณะหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการ 
ท่ีก าหนดโดยขอ้ 14  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวน 
ไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 21(1) 

(3)  บริษทัไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัให้ออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงได ้ 
เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  

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

(5)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุน้กูมี้ประกัน
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 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 27   บริษทัท่ีขออนุญาตตามขอ้ 25(2) จะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงิน
ไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค าขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(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 ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์  
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ในกรณีท่ีบริษทัเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพิจารณาตามวรรคหน่ึง  
ใหพ้ิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(4)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

(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 
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  (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  

(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   
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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 

(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 
 
 
 
 



20 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______________________ 

  ขอ้ 31   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2555   
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นมีภาระผูกพนัซ่ึงออกโดย 
สถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัยงัคง 
มีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง  
และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 32   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2555  เร่ือง การเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน  
ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

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


