
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที� ทจ. 12/2559 

เรื�อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 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  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปนี>  

ขอ้ 1   ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบัตั>งแต่วนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 12/2552  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ ลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2555  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 37/2555  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 15/2556  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 35/2557  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 45/2557  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(7)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2558  เรื�อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ (ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 26/2555  เรื�อง การเสนอขายหุ้นกู ้
ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูที้�ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน ลงวนัที�  
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2557  เรื�อง การเสนอขายหุ้นกู ้
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ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูที้�ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที� 2) 
ลงวนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 36/2557  เรื�อง การเสนอขายหุน้กู ้
ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูที้�ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที� 3)  
ลงวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 46/2557  เรื�อง การเสนอขายหุน้กู ้
ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูที้�ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน (ฉบบัที� 4)  
ลงวนัที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 3   ในประกาศนี>  
  คาํวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง”  
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย 
ตราสารหนี> ทุกประเภท 
  “หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั>น”  หมายความวา่   หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�มีกาํหนดเวลา
ชาํระหนี>ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัที�ออกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั>น 
  “บริษทั”  หมายความวา่   
  (1)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
  (2)  สถาบนัการเงิน 
  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   
  (1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหน้าซื>อขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ซึ� งมิไดจ้าํกดัเฉพาะ 
เพียงบางประเภทหลกัทรัพย ์
  (3)  สถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั>งขึ>นซึ� งเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบี>ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกู ้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง   
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“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซึ้� งมีรายชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อ
บุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

“บุคคลภายในของบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลที�อยูใ่นฐานะที�อาจ
มีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิงอนัเนื�องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุน้หรือ
การจดัการร่วมกบับริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบุคคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(1)  ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิ
ออกเสียงทั>งหมดของบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง 

(2)  มีบริษทัที�ออกหุ้นอา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ 
ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั>งหมด 

(3)  มีผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ 
ที�มีสิทธิออกเสียงทั>งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั>งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูพนั
หรือผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง 

(5)  มีโครงสร้างการถือหุน้หรือการจดัการในลกัษณะอื�นใดที�แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ผูที้�ประสงคจ์ะยื�นคาํขออนุญาตมีอาํนาจควบคุมบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิงเป็น
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือมีผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัที�ออกหุน้อา้งอิง 

การนบัรวมจาํนวนหุน้ตามวรรคหนึ�ง (1) หรือ (2) หรือ (3) ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดย 
ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีที�บุคคลนั>นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ
กรรมการและผูบ้ริหารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ของนิติบุคคล
ดงักล่าวดว้ย 
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หมวด 1 
บททั�วไป 

______________________ 

ส่วนที� 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

______________________ 

ขอ้ 4   เนื�องจากหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นตราสารหนี> ซึ� งมีลกัษณะของขอ้ตกลงและ
เงื�อนไขที�มีองคป์ระกอบรวมกนัระหวา่งหุ้นกูที้�เป็นการกูย้ืมเงินโดยทั�วไปกบัสัญญาซื>อขายล่วงหนา้  
ในการกาํกบัดูแลการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจึงมีประกาศเกี�ยวขอ้ง 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�กาํหนดเกี�ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้กูที้�เป็นการกูย้มืเงินโดยทั�วไป เช่น ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี> ที�ออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขาย
หุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วย 
การเสนอขายตราสารหนี>ของหน่วยงานภาครัฐไทย และส่วนที�สองคือประกาศฉบบันี> ที�กาํหนดหลกัเกณฑ์
การกาํกบัดูแลเพิ�มเติมจากประกาศในส่วนแรกซึ�งเนน้การกาํกบัดูแลในส่วนที�เกี�ยวกบับุคคลที�อยูใ่นข่าย 
ที�ควรเป็นผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ลกัษณะของหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง และการเสนอขายตราสารดงักล่าว
ต่อผูล้งทุนในแต่ละประเภท ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง จึงให้
ปฏิบติัตามประกาศ 2 ส่วนดงักล่าวควบคู่กนั  เวน้แต่เป็นหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 5 และในกรณีที�
ขอ้กาํหนดใดของประกาศทั>ง 2 ส่วนนั>นขดัหรือแยง้กนั ให้ใชข้อ้กาํหนดตามประกาศนี> เป็นหลกั 

ขอ้ 5   หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี>  ไม่ตอ้งอยูภ่ายใต้
บงัคบัประกาศนี>  

(1)  ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ 
เรียกใหผู้อ้อกชาํระหนี> คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือ
เป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี>ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี>ยอื�น และไม่มีการกาํหนด
เงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม  

(2)  สิทธิตามหุน้กูด้งักล่าวมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นไปตามเงื�อนไข
ครบถว้นดงันี>  

(ก)  กาํหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพไวอ้ยา่งแน่นอน
หรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี>ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี>ยอื�น และไม่มีการกาํหนด
เงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม 



5 

(ข)  มีขอ้กาํหนดในการแปลงสภาพที�ระบุใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ของผูอ้อกหุน้กูเ้ท่านั>น 
(ค)  กาํหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผกูอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงอื�น  

ขอ้ 6   ขอ้กาํหนดตามประกาศนี>ใชเ้ฉพาะกบักรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงในประเทศไทยเท่านั>น 

1ขอ้ 6/1   ในกรณีบริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตตามประกาศนี> มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี>  บริษทัดงักล่าวจะยื�นคาํขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได ้

(1)  บริษทัที�กองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะที�เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในโครงสร้างพื>นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที�กองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานถือหุ้นในลกัษณะที�เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกว่าที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตั>งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐาน หรือประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตั>งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื>นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(3)  บริษทัที�จดัตั>งขึ>นเพื�อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้าง
พื>นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 7   ขอ้กาํหนดเพิ�มเติมสาํหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี>   

(1)  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทั�วไป เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ั�วไปในส่วนที� 3 ของหมวดนี>  และหมวด 2 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจาํกดั 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ั�วไปในส่วนที� 3 ของหมวดนี>  และหมวด 3 

                                                        
1 ขอ้ 6/1  เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 25/2560  เรื�อง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มี
อนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที� 3) ลว.6 มีนาคม 2560 
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  ขอ้ 8   ในการจาํหน่ายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชนเป็นการทั�วไปตามหมวด 2  
บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ที�ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจาํหน่ายตราสารหนี>และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

ส่วนที� 2 
อาํนาจของสาํนกังาน 

______________________ 

  ขอ้ 9   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ�งดงัต่อไปนี>  สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงตามคาํขออนุญาตได ้
  (1)  บริษทัที�ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี>  แต่มีขอ้เท็จจริงซึ� งทาํใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเนื>อหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั>น
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศนี>  
  (2)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือ 
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจทาํให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 10   ในกรณีที�ปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�มี
อนุพนัธ์แฝงวา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงเปลี�ยนแปลงไป ซึ� งหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนั>นปรากฏ 
ต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั>น  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนี>  
  (1)  สั�งใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัที�ไดรั้บอนุญาต 
ชี>แจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์
แฝงหรือใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนจนกวา่จะไดชี้>แจงหรือ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากบริษทัที�ไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัที�ไดรั้บอนุญาต  
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ไม่สามารถชี>แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนที�ยงัมิได ้
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซื>อ 
  ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี>ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซื>อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั>น 

ขอ้ 10/12   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปนี.  
สาํนกังานอาจสั�งระงบัการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไวก่้อนหรือสั�งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานตามขอ้ 22 ได ้

(1)  บริษทัที�จะออกหรือเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสม
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามเงื�อนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง หรือจะไม่สามารถ
ปฏิบติัตามประกาศนี>ได ้

(2)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจ
ทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งเพียงพอประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน 

(3)  บริษทัที�จะออกหรือเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งเป็นสถาบนัการเงินตามขอ้ 22(2) 
ที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี>    

(ก)  อยูร่ะหวา่งถูกจาํกดัหรือพกัการประกอบธุรกิจโดยทางการหรือหน่วยงาน 
ที�มีอาํนาจกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

(ข)  มีฐานะทางการเงินที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื�นที�แสดง
ใหเ้ห็นวา่อยูร่ะหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 

 ขอ้ 11   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี>  สาํนกังานอาจผอ่นผนั 
ไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนี>มาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนี>มาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให ้

                                                        
2
 ถูกเพิ�มโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 44/2559  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้

ที�มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที� 2) ลงวนัที�12/10/2559 
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ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั>น และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
  (2)  บริษทัที�ขออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  (3)  บริษทัที�ขออนุญาตมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทั>งนี>  สาํนกังานอาจกาํหนด
เงื�อนไขใหบ้ริษทัที�ขออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
 

ส่วนที� 3 
หลกัเกณฑท์ั�วไป 

______________________ 

  ขอ้ 12   บริษทัที�จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ตอ้งมีสถานะ
ดงัต่อไปนี>   
  (1)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�จดัตั>งขึ>นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบนัการเงิน  ทั>งนี>  กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซึ�งมีสาขาที�ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีความรับผดิต่อเจา้หนี> ในการชาํระหนี>อยา่งเตม็จาํนวนจากทรัพยสิ์นของตน 

ขอ้ 13   ขอ้ตกลงในการชาํระค่าซื>อและการชาํระหนี>ตามหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะมีการ
กาํหนดเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศก็ได ้

  ขอ้ 14   เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�ประกาศนี>กาํหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ 15   ปัจจยัอา้งอิงของหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะตอ้งเป็นตวัแปร สินคา้ หรือดชันี 
อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปนี>   
  (1)  หลกัทรัพยไ์ทย  
  (2)  หลกัทรัพยต่์างประเทศ  
  (3)  อตัราดอกเบี>ย  
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  (4)  อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
  (5)  อตัราเงินเฟ้อ 
  (6)  เครดิตอื�นใด เช่น อนัดบัความน่าเชื�อถือ หรือเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถ 
ในการชาํระหนี>ตามที�ระบุในขอ้ตกลง 
  (7)  สินคา้โภคภณัฑ ์เช่น สินคา้เกษตร ทองคาํ นํ>ามนัดิบ เป็นตน้    

(8)  ดชันีอา้งอิงอื�นใดซึ�งมีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนดดงันี>  
(ก)  มีองคป์ระกอบของดชันีที�สามารถใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้าม (1) ถึง (7) 
(ข)  มีการกาํหนดวธีิการคาํนวณดชันีไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการระบุถึงแหล่งขอ้มูล   

ของปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัต่าง ๆ ที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณ รวมถึงมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั         
ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทั>งนี>  ปัจจยัอา้งอิงหรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคลื�อนไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 

(ค)  เป็นดชันีที�ไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือและทาํหนา้ที� 
ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษทัที�ขออนุญาต  ทั>งนี>  หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือของบริษทั
ที�ขออนุญาต บริษทัที�ขออนุญาตนั>นตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

(ง)  มีการแสดงดชันีนั>น ๆ อยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสื�อที�มี 
การเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์ 

ขอ้ 16   ในกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีการชาํระหนี>
ทั>งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น หุน้ที�จะนาํมาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงไดต้อ้งเป็นไปตามเงื�อนไข
ดงัต่อไปนี>  

(1)  หุน้ที�เป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรัพย ์
(2)  หุน้ที�เป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 100 ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยหุน้ 

ในลาํดบัที� 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ดงักล่าวตอ้งมีมูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากวา่ 10,000 ลา้นบาท
รวมติดต่อกนั 4 ไตรมาสล่าสุด  ทั>งนี>  หลกัเกณฑมู์ลค่าตลาดเฉลี�ยดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและ 
เสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจาํกดัตามขอ้ 21(2) (3) และ (4) 

(3)  หุน้ที�ออกโดยบริษทัต่างประเทศ โดยหุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศที�มีมูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากวา่ 10,000 ลา้นบาทรวมติดต่อกนั
4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวจะตอ้งเป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE)  ทั>งนี>  หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจาํกดัตามขอ้ 21(2) (3) และ (4) 
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(4)  หุน้ของบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�จดัตั>งขึ>นตามกฎหมายไทยที�ไม่ไดเ้ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อบุคคลในวงจาํกดัตามขอ้ 21(2) (3) และ (4) 

 ขอ้ 17   ในกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีการชาํระหนี>
ทั>งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัตอ้งยื�นคาํขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงต่อสาํนกังาน
โดยยื�นเอกสารหลกัฐานตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนดตามขอ้ 14 และเมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขอ
ตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิง  พร้อมทั>งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
สาํหรับประชาชนแลว้ ใหบ้ริษทัดงักล่าวชาํระค่าธรรมเนียมคาํขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงต่อสาํนกังาน 
ทั>งนี>  อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ใหส้าํนกังานมีอาํนาจประกาศกาํหนดลกัษณะของหุน้อา้งอิงที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยื�น 
คาํขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามวรรคหนึ�งได ้

  ขอ้ 18   เพื�อมิใหมี้การออกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�อาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม 
กบัผูล้งทุนอื�นเนื�องจากผูอ้อกหุน้กูด้งักล่าวสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลที�ตนสามารถเขา้ถึงไดก่้อน
บุคคลทั�วไป ในการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�มีการชาํระหนี>ทั>งหมดหรือบางส่วน 
โดยการส่งมอบเป็นหุ้น บริษทัที�ขออนุญาตตอ้งไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัที�ออกหุ้นอา้งอิงนั>น   
เวน้แต่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ไดรั้บยกเวน้ดงัต่อไปนี>  

(1)  เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจาํกดัตาม 
ขอ้ 21(2) (3) และ (4) 

(2)  เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนอื�นนอกจากกรณีตาม (1) 
และบริษทัที�ขออนุญาตไดด้าํเนินการตามเงื�อนไขครบถว้นดงันี>  

(ก)  แสดงไดว้า่มีหุ้นอา้งอิงในจาํนวนที�เพียงพอสาํหรับส่งมอบเพื�อชาํระหนี>  
ตามหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุน้อา้งอิงดงักล่าว โดยกลไกนั>นจะตอ้งสามารถ
ป้องกนัมิใหมี้การนาํหุน้อา้งอิงไปใชเ้พื�อการอื�นได ้

(ข)  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งชดัเจนวา่บริษทัที�ขออนุญาตเป็นบุคคล
ภายในของบริษทัที�ออกหุ้นอา้งอิง  
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หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 
______________________ 

ขอ้ 19   บริษทัที�ขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อประชาชน 
เป็นการทั�วไปจะไดรั้บอนุญาตเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี>  

(1)  บริษทัที�ขออนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัหรือลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี>  
(ก)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซื>อขายล่วงหนา้ตาม

พระราชบญัญติัสัญญาซื>อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
(ข)  ในกรณีบริษทัที�ขออนุญาตไม่มีคุณสมบติัตาม (ก) บริษทัดงักล่าวจะตอ้งแสดง

ไดว้า่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี>  
1.  มีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิง เช่น มีธุรกิจหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้

โภคภณัฑห์รือดชันีที�เป็นปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
2.  จะมีฐานะสัญญาซื>อขายล่วงหนา้กบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็น 

ผูค้า้สัญญาซื>อขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซื>อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ทั>งหมดที�อาจเกิดขึ>นจากการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง   

(2)  ในการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�มีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้ซึ� งตอ้งมีการตรวจสอบ
การใชหุ้น้อา้งอิงนั>นดว้ย บริษทัที�ขออนุญาตจะตอ้งไดรั้บการแจง้ผลการยนืยนัใหใ้ชหุ้้นนั>นเป็นปัจจยัอา้งอิง
ไดแ้ลว้ 
  (3)  ไม่มีขอ้กาํหนดที�ทาํใหผู้ถื้อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งถือหุน้กูจ้นครบกาํหนด 
อายขุองหุน้กูจ้ะไดรั้บชาํระเงินลงทุนคืนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนเงินซึ�งบริษทัที�ขออนุญาตไดรั้บ 
จากผูล้งทุน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัเป็นการเฉพาะจากสาํนกังาน 

ขอ้ 20   ใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตที�แสดงวา่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 19(1) (ข) 2.  
มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัการอนุญาตโดยตอ้งส่งสาํเนาหลกัฐานการมีฐานะสัญญาซื>อขายล่วงหนา้
ตามที�กาํหนดในขอ้ 19(1) (ข) 2. ต่อสาํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�มีฐานะสัญญาซื>อขายล่วงหนา้ 
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หมวด 3 
การออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ต่อบุคคลในวงจาํกดั 
______________________ 

ส่วนที� 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 21   การออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี.  ใหถื้อเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(1)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แต่ไม่รวมถึงการ
ออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที�ไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวไ้ม่เกิน 10 ราย 
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ� งกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการออกและเสนอขายตาม (2) 

(2)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งมีจาํนวนไม่เกิน 10 ราย  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซื.อขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอื�นใด มีการถือครองหุ้นกูแ้ทนบุคคลอื�น การนบัจาํนวนผูล้งทุนตามวรรคหนึ�ง
ใหน้บัจากบุคคลที�เป็นเจา้ของที�แทจ้ริงของหุน้กูน้ั.น 

(3)  การออกและเสนอขายต่อบุคคลที�เป็นเจา้หนี.ของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการออกและ
เสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเพื�อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี.  

(4)  การออกและเสนอขายที�บริษทัที�จะออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแสดงไดว้า่
เป็นไปตามหลกัเกณฑค์รบถว้นดงันี.  และไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานดว้ยแลว้  

      (ก)  มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
      (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
      (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 22   บริษทัที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจาํกดั 
ที�มีลกัษณะหรือเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี>   หากไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 23
ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานแลว้  
  (1)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั>งขึ>นหรือรับรองโดยกฎหมาย
ต่างประเทศ 
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  (2)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 21(1) 
เฉพาะกรณีบริษทัที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นสถาบนัการเงินที�ไดรั้บอนุญาต
หรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซื>อขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซื>อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

(3)  เป็นการออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งมีจาํนวนไม่เกิน 10 ราย 
ตามขอ้ 21(2) 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลที�เป็นเจา้หนี.ของบริษทัตามขอ้ 21(3) 
  (5)  เป็นการออกและเสนอขายโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานตามขอ้ 21(4) 

  ขอ้ 23   เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี>  ใหถื้อวา่บริษทัที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขาย
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลตามขอ้ 22 ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานแลว้ 

(1)  จดขอ้จาํกดัการโอนหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�จะเสนอขายกบัสาํนกังาน ซึ� งแสดง 
ขอ้ความวา่ผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไม่วา่ทอดใด ๆ  
หากการโอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวจะทาํใหหุ้น้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายในครั> งนั>นไม่สามารถ 
คงลกัษณะการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามลกัษณะในขอ้ 22 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั>งนี>  ใหถื้อวา่
สาํนกังานรับจดขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวในวนัที�สาํนกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จาํกดัการโอนที�มี
ขอ้ความนั>นแลว้ 

(2)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี>  หรือศุกูก ที�เป็นการฝ่าฝืนลกัษณะการขายที�จาํกดัเฉพาะ
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื�นขอ้จาํกดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการ
ผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็นและสมควร  รวมทั>งมีมาตรการจดัการเกี�ยวกบั
การเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(3)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีลกัษณะเป็นหุน้กูมี้ประกนั
หรือที�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้บริษทัไดเ้สนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั>งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
มาพร้อมกบัการจดขอ้จาํกดัการโอน 

(4)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ตอ้งมีการตรวจสอบการใช ้
หุน้อา้งอิง บริษทัไดรั้บแจง้ยืนยนัใหใ้ชหุ้น้เป็นปัจจยัอา้งอิงจากสาํนกังานแลว้ 

ขอ้ 24   บริษทัที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อบุคคลในวงจาํกดั
ในลกัษณะอื�นนอกจากลกัษณะตามขอ้ 22 ใหบ้ริษทัดงักล่าวยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน และเมื�อ
สาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทั>งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหบ้ริษทัดงักล่าวชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานโดยอตัรา
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ
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กาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั>นตอนและวธีิการที�ระบุ 
ในคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื�อให้บริษทั 
ที�ขออนุญาตชี> แจงขอ้สังเกตนั>นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ดาํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

ให้สาํนกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�สาํนกังาน 
ไดรั้บคาํชี>แจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากบริษทัที�ขออนุญาต 

ในกรณีที�บริษทัที�ขออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศนี>  ใหบ้ริษทั 
ที�ขออนุญาตยื�นคาํขอผอ่นผนั  พร้อมทั>งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�
สาํนกังานจะเริ�มการพิจารณาตามวรรคสาม  ทั>งนี>  ตามขั>นตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน 
โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาคาํขออนุญาต
ตามวรรคสาม 

ขอ้ 25   บริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 24 จะไดรั้บ
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อเมื�อมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
ขอ้ 19(1) และ (2) และขอ้ 23(1) และ (2) โดยอนุโลม 

ในกรณีที�การเสนอขายตามวรรคหนึ�งเป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�มีลกัษณะ 
เป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เมื�อสาํนกังานไดอ้นุญาตให้เสนอขาย
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงแลว้ ให้ถือวา่บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตไดรั้บความเห็นชอบการแต่งตั>งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
จากสาํนกังานในวนัเดียวกนัดว้ย 

ขอ้ 26   บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานใหเ้สนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 25
สามารถเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวไดด้งัต่อไปนี>  
  (1)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั>น ใหเ้สนอขายไดโ้ดยไม่จาํกดัมูลค่าและ 
จาํนวนครั> งที�เสนอขายภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงลกัษณะอื�นนอกจาก (1) ใหเ้สนอขายในแต่ละครั> ง
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาอนุญาต  
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ส่วนที� 2 
เงื�อนไขการอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 27   ในกรณีที�บริษทัไดรั้บอนุญาตภายใตห้ลกัเกณฑก์ารอนุญาตตามขอ้ 23  
ใหบ้ริษทัปฏิบติัดงัต่อไปนี.  

(1)  กรณีบริษทัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจาํกดัตอ้งจดัให้ไดม้าซึ� งมติโดยชดัแจง้ของ
คณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง หรือกรณีบริษทัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัมหาชน
จาํกดัตอ้งไดรั้บมติใหอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  
ก่อนการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงนั.น แลว้แต่กรณี 

ความในวรรคหนึ�งไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที�บริษทัตอ้งออกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงตาม
แผนฟื. นฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึ�งศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั.นแลว้ หรือกรณีอื�นใดที�ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากสาํนกังาน  

(2)  ในกรณีหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนั หรือเป็นหุ้นกูที้�มี
อนุพนัธ์แฝงที�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซึ้� งเป็นบุคคล
ที�มีรายชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั.งนี.  ตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ขอ้ 28   ใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 25 ที�แสดงวา่มีลกัษณะเป็นไปตาม 
ขอ้ 19 (1) (ข) 2. มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขภายหลงัการอนุญาตโดยใหส่้งสาํเนาหลกัฐานการมี
ฐานะสัญญาซื>อขายล่วงหนา้ตามที�กาํหนดในขอ้ 19 (1) (ข) 2. ต่อสาํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัที�มีฐานะสัญญาซื>อขายล่วงหนา้  

ขอ้ 29   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 21(1)  
บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี>  

(1)  จดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื>อขายหรือลงทุนในหุน้กู ้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงดาํเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที�สามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเกี�ยวกบั 
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงได ้ เวน้แต่บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�สามารถดาํเนินการ
ดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตซึ�งมีสถานะดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไว้
สาํหรับการใหบ้ริการหรือให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื>อขายหรือลงทุนในหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงดว้ย  

(2)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่าย 
ตราสารหนี>และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
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ขอ้ 30   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั>งขึ>น 
ตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 21(1) บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การแจก 
สรุปขอ้มูลสาํคญัตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวก่อนการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______________________ 

  ขอ้ 31   ใหบ้รรดาประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด  
หลกัทรัพย ์คาํสั�ง และหนงัสือเวยีน ที�ออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
ที� ทจ. 12/2552  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ ลงวนัที� 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552  และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 26/2555  เรื�อง การเสนอขาย   
หุน้กูที้�ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูที้�ผูถื้อหุ้นมีภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน           
ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ซึ� งใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที�ประกาศนี> ใชบ้งัคบัยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดแห่งประกาศนี>  จนกวา่จะไดมี้ประกาศ คาํสั�ง และหนงัสือเวยีน ที�ออก
หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศนี>ใชบ้งัคบั 

ขอ้ 32   ในกรณีที�มีประกาศฉบบัอื�นใดอา้งอิงถึงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ที� ทจ. 12/2552  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ ลงวนัที�  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 26/2555  เรื�อง การเสนอขาย 
หุน้กูที้�ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูที้�ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงิน  
ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบันี>  

   ประกาศ  ณ  วนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

           
                          (นายรพี  สุจริตกุล) 
                          เลขาธิการ 
                          สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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หมายเหตุ : 
 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.12/2559  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัที� 04/05/2559 
 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.44/2559  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 12/10/2559 
 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.25/2560  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 06/03/2560 


