ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2552
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 เว้นแต่ประกาศนี้ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กบั ประกาศนี้
ข้อ 3 ผูท้ ี่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามประกาศนี้ มีหน้าที่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหุน้ หุ ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่ออกใหม่ซ่ ึงรองรับการใช้สิทธิตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวด้วย
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หมวด 1
ตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้น
ข้อ 5 มิให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับตราสารหนี้ดงั ต่อไปนี้
(1) หุน้ กูท้ ี่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(2) ตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และผูอ้ อกตราสารหนี้ดงั กล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง
(3) ตัว๋ เงินที่ออกและเสนอขายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการกูย้ มื เงินจากบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ค) บุคคลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
หมวด 2
ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับยกเว้น
ข้อ 6 ให้การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ได้รับยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ข้อ 7 ให้การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ ซึ่งไม่ขดั กับข้อจากัดการโอนที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกินสิ บราย ในรอบ
ระยะเวลาสี่ เดือนใด ๆ
(ข) การเสนอขายหุน้ กูท้ ้ งั จานวนต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นหรื อได้รับการรับรอง
ตามกฎหมายต่างประเทศ
(ค) การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั อยู่แล้วก่อนการเสนอขาย
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
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(ง) การเสนอขายหุน้ กูต้ ามที่ได้รับการผ่อนผันเป็ นกรณีเฉพาะจากสานักงาน
เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
(2) การเสนอขายหุน้ กูใ้ นทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นการเสนอขายหุ้นกูซ้ ่ ึงไม่ขดั กับข้อจากัดการโอนที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน
ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีขอ้ จากัดการโอนให้อยู่ในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยหุน้ กูน้ ้ นั ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ข) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ไม่มีขอ้ จากัดการโอน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ได้มีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการ
เสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก
2. ผูอ้ อกหุ้นกูม้ ีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3. หุน้ กูท้ ี่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 8 ให้การเสนอขายหุน้ เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ได้รับการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(1) เป็ นหุน้ ที่รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพซึ่งได้เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2) ผูท้ ี่จะใช้สิทธิตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพอาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และ
(3) หุน้ และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่วา่ หน้าที่น้ นั จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชน
จากัดเองหรื อโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด
ข้อ 9 ให้การเสนอขายตัว๋ เงินที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายตัว๋ เงิน โดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 5(3) ซึ่ งมีจานวนไม่เกินสิ บฉบับ
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตัว๋ เงินทุกลักษณะที่ออกโดยบริ ษทั
(2) การเสนอขายตัว๋ เงินทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นหรื อได้รับการรับรองตาม
กฎหมายต่างประเทศ
(3) การเสนอขายตัว๋ เงินระยะสั้นในทอดต่อ ๆ ไป เมื่อได้มีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับตัว๋ เงินระยะสั้นนั้นแล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก
ข้อ 10 ให้การเสนอขายพันธบัตรที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
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(1) การเสนอขายพันธบัตรต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทาให้มีผถู ้ ือพันธบัตร
ประเภทเดียวกันทุกรุ่ นทุกลักษณะที่ออกโดยผูอ้ อกพันธบัตรนั้นไม่เกินสิ บราย ในรอบระยะเวลา
สี่ เดือนใด ๆ
(2) การเสนอขายพันธบัตรต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
(3) การเสนอขายพันธบัตรในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายพันธบัตรซึ่งไม่ขดั กับข้อจากัดการโอนที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน
(ข) การเสนอขายพันธบัตรที่ไม่มีขอ้ จากัดการโอน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ได้มีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการ
เสนอขายพันธบัตรดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก
2. ผูอ้ อกพันธบัตรมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 11 ให้การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุน้ กูต้ ่างประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุน้ กูต้ ่างประเทศในประเทศไทย
ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงาน
(1) การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี
จานวนไม่เกินสิ บราย ในรอบระยะเวลาสี่ เดือนใด ๆ โดยมีการจดข้อจากัดการโอน
(2) การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ออกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ดาเนินการ
ภายใต้ขอ้ ผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง ตามรายชื่อที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่มีขอ้ จากัดการโอนในทอดต่อ ๆ ไปโดยไม่ขดั กับ
ข้อจากัดการโอนตาม (1)
(4) การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูใ้ นทอดต่อ ๆ ไป หากผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานแล้วในการเสนอขายทอดแรก
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการนับจานวนผูล้ งทุนตามข้อ 7 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13
ในกรณี ผลู ้ งทุนที่จองซื้อตราสารหนี้เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีการถือครองตราสารหนี้แทนบุคคลอื่นให้นบั จานวนผูล้ งทุนหรื อ
ประเภทผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือตราสารหนี้ที่แท้จริ ง
ข้อ 13 บุคคลใดจะนาตราสารหนี้ที่นิติบุคคลต่างประเทศเป็ นผูอ้ อกและเสนอขาย
ในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน
ตราสารหนี้ต่างประเทศภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในประเทศไทยต่อ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หากเป็ นการเสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว
ไม่เกินสิ บราย ในรอบระยะเวลาสี่ เดือนใด ๆ ให้บุคคลนั้นได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 14 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ตามหมวดนี้ ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ตอ้ งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหนี้ เป็ นการทัว่ ไป
(2) ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับตราสารหนี้
ที่จะเสนอขายหรื ออยูร่ ะหว่างเสนอขาย ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ตอ้ งแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่ผลู ้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ตามข้อ 6
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ ในทอดต่อ ๆ ไป ตามข้อ 7(2)(ข) ข้อ 9(3) ข้อ 10(3)(ข)
และข้อ 11(4)
(3) การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 7(2)(ก)
ข้อ 10(2) และข้อ 10(3)(ก)
(4) การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศตามข้อ 11(2)
ข้อ 15 การเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน ตามข้อ 7 ข้อ 9 หรื อข้อ 10 แล้วแต่กรณี ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้วก่อนผูอ้ อก
ตราสารหนี้เสนอขายต่อผูล้ งทุนในทอดแรก ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อ
(2) ผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณี
ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ดงั กล่าวมิใช่บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
ข้อ 16 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ ตามประกาศนี้ รายงานผลการขายตราสารหนี้
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะตามข้อ 6 ให้ผเู ้ สนอขายรายงาน
ผลการขายตราสารหนี้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ โดยอนุโลม
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(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะตามข้อ 7(2)(ข) ข้อ 8 ข้อ 9(3)
ข้อ 10(3)(ข) และข้อ 11(4) ให้ผเู ้ สนอขายรายงานผลการขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่สานักงานประกาศกาหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนที่ใช้บงั คับกับรายงานผลการขายตราสารหนี้
ประเภทดังกล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม
(3) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) วันที่เสนอขายตราสารหนี้
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของตราสารหนี้ (ถ้ามี)
(ค) จานวนตราสารหนี้ ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้ท้ งั หมด
(ง) ราคาของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ (กรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์แปลงสภาพ) และในกรณี ตราสารหนี้ที่เสนอขายหรื อหุ ้นรองรับตราสารหนี้ ที่เสนอขายเป็ นหุน้ ที่
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของหุน้ นั้น วันที่ใช้ในการคานวณ
แหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคานวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย
(จ) ชื่อและที่อยู่ของผูซ้ ้ื อตราสารหนี้ และจานวนที่ผซู ้ ้ื อตราสารหนี้ แต่ละรายได้รับจัดสรร
(ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้ ายงานผลการขาย
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ วันปิ ดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ที่มีการเสนอขาย
ข้อ 17 ให้ผอู ้ อกตราสารหนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพซึ่งเสนอขายโดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามหมวดนี้ โดยให้มีรายละเอียดตามข้อ 16 โดยอนุโลม ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในลักษณะ
ต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่ง
ต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 18 ให้ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ยังคงมีผลใช้บงั คับภายใต้บงั คับประกาศนี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2547
เรื่ อง กาหนดลักษณะผูล้ งทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเกี่ยวกับตัว๋ เงิน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547
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(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 32/2550
เรื่ อง รายชื่อผูอ้ อกพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุ้นกูต้ ่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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