
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ.  4/2552 

เร่ือง  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน  ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไว ้              
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  มาใชก้บัประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   ผูท่ี้ไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามประกาศน้ี มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหห้มายความรวมถึงการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ หุ้นกู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีออกใหม่ซ่ึงรองรับการใชสิ้ทธิตาม
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักลา่วดว้ย 
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หมวด 1 
ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการยกเวน้ 

   

 ขอ้ 5   มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 หมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หุน้กูท่ี้กระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ
 (2)  ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
  (3)  ตัว๋เงินท่ีออกและเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้มืเงินจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
        (ข)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
        (ค)  บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

หมวด 2  
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

   

  ขอ้ 6   ใหก้ารเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

 ขอ้ 7   ใหก้ารเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบ 
ระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 
         (ข)  การเสนอขายหุน้กูท้ ั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือไดรั้บการรับรอง 
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
         (ค)  การเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยู่แลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
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         (ง)  การเสนอขายหุน้กูต้ามท่ีไดรั้บการผ่อนผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านกังาน  
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการใหค้วามคุม้ครอง 
แก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูใ้นทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี    
         (ก)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูซ่ึ้งไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน   
ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีขอ้จ ากดัการโอนให้อยู่ในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
โดยหุน้กูน้ั้นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
         (ข)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ 
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
   2.  ผูอ้อกหุ้นกูมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  
   3.  หุน้กูท่ี้เสนอขายไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 8   ใหก้ารเสนอขายหุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (1)  เป็นหุน้ท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงไดเ้สนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
  (2)  ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั และ 
  (3)  หุน้และหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ี
จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่วา่หนา้ท่ีนั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชน
จ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั 

 ขอ้ 9   ใหก้ารเสนอขายตัว๋เงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายตัว๋เงิน โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 5(3) ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง  ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมตัว๋เงินทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทั  
  (2)  การเสนอขายตัว๋เงินทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นหรือไดรั้บการรับรองตาม
กฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  การเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นในทอดต่อ ๆ ไป เม่ือไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับตัว๋เงินระยะสั้นนั้นแลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 

 ขอ้ 10   ใหก้ารเสนอขายพนัธบตัรท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
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  (1)  การเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อพนัธบตัร 
ประเภทเดียวกนัทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกพนัธบตัรนั้นไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ  
  (2)  การเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่    
  (3)  การเสนอขายพนัธบตัรในทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การเสนอขายพนัธบตัรซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
         (ข)  การเสนอขายพนัธบตัรท่ีไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ 
เสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
   2.  ผูอ้อกพนัธบตัรมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

  ขอ้ 11   ใหก้ารเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย
ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมี 
จ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ โดยมีการจดขอ้จ ากดัการโอน 
  (2)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ออกโดยสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีด าเนินการ
ภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั ตามรายช่ือท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (3)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้มีขอ้จ ากดัการโอนในทอดต่อ ๆ ไปโดยไม่ขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนตาม (1)  
  (4)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นทอดต่อ ๆ ไป หากผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานแลว้ในการเสนอขายทอดแรก  

 ขอ้ 12   เพื่อประโยชน์ในการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 7 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 13             
ในกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารหน้ีเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองตราสารหน้ีแทนบุคคลอ่ืนใหน้บัจ านวนผูล้งทุนหรือ 
ประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูถื้อตราสารหน้ีท่ีแทจ้ริง  

ขอ้ 13   บุคคลใดจะน าตราสารหน้ีท่ีนิติบุคคลต่างประเทศเป็นผูอ้อกและเสนอขาย 
ในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้งทุนใน 
ตราสารหน้ีต่างประเทศภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย   
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  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในประเทศไทยต่อ
ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หากเป็นการเสนอขายต่อธนาคารพาณิชยด์งักล่าว 
ไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ ใหบุ้คคลนั้นไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 14   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
ตามหมวดน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นการทัว่ไป 
  (2)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีประสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัตราสารหน้ี 
ท่ีจะเสนอขายหรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ตามขอ้ 6  
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีในทอดต่อ ๆ ไป ตามขอ้ 7(2)(ข) ขอ้ 9(3) ขอ้ 10(3)(ข)  
และขอ้ 11(4) 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 7(2)(ก)  
ขอ้ 10(2) และขอ้ 10(3)(ก) 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกโดยสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศตามขอ้ 11(2)  

  ขอ้ 15   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ตามขอ้ 7 ขอ้ 9 หรือขอ้ 10 แลว้แต่กรณี ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ก่อนผูอ้อก 
ตราสารหน้ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในทอดแรก ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดั หรือ 
                           (2)  ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณี 
ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  

 ขอ้ 16   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีตามประกาศน้ี รายงานผลการขายตราสารหน้ี 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 6 ใหผู้เ้สนอขายรายงาน 
ผลการขายตราสารหน้ีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  โดยอนุโลม 
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 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 7(2)(ข) ขอ้ 8 ขอ้ 9(3)  
ขอ้ 10(3)(ข) และขอ้ 11(4)  ใหผู้เ้สนอขายรายงานผลการขายตราสารหน้ีตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัรายงานผลการขายตราสารหน้ี
ประเภทดงักล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม  

(3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       (ก)  วนัท่ีเสนอขายตราสารหน้ี 
       (ข)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของตราสารหน้ี (ถา้มี) 
       (ค)  จ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดท้ั้งหมด 
       (ง)  ราคาของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ราคาและอตัราใชสิ้ทธิ (กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ) และในกรณีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายหรือหุ้นรองรับตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นหุน้ท่ี 
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณ
แหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 
         (จ)  ช่ือและท่ีอยู่ของผูซ้ื้อตราสารหน้ี และจ านวนท่ีผูซ้ื้อตราสารหน้ีแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 
         (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 
                          เพื่อประโยชน์ตามขอ้น้ี วนัปิดการเสนอขายใหห้มายถึงวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
ท่ีมีการเสนอขาย 

ขอ้ 17   ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์รองรับการใชสิ้ทธิตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพซ่ึงเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ตามหมวดน้ี โดยใหมี้รายละเอียดตามขอ้ 16 โดยอนุโลม  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตาม
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอาจใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในลกัษณะ
ต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

  ขอ้ 18   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตบ้งัคบัประกาศน้ีต่อไป จนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2547  
เร่ือง ก าหนดลกัษณะผูล้งทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเก่ียวกบัตัว๋เงิน  ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
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  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 32/2550  
เร่ือง รายช่ือผูอ้อกพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13  มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

                    (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
  ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
___________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวน  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความสามารถของ
ผูล้งทุนในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารยกเวน้การยืน่
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