
   

      
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 5/2552 

เร่ือง   การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
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   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 11/2551  เร่ือง การก าหนดนิยามผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2551 

  ขอ้ 2   เวน้แต่ไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน  ให้ใชบ้ทนิยามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ี ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(3)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย  ์

เป็นหลกัทรัพย ์
(4)  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(5)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(6)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก 

หลกัทรัพย ์

  ขอ้ 3   ในประกาศและในแบบทา้ยประกาศตามขอ้ 2 
  (1)  บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทตราสาร 
         (ก)  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน  
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        (ข)  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์  
         (ค)  “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อย               
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
         (ง)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระหน้ีตาม 
หุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  มูลค่าผลตอบแทนท่ีช าระขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้  
ซ่ึงปัจจยัอา้งอิงดงักล่าวไม่ใช่อตัราดอกเบ้ีย   

2.  มูลค่าตน้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไถ่ถอนขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนด 
ไวล้่วงหนา้  หรือ 

3.  ใหสิ้ทธิผูอ้อกในการไถ่ถอนตน้เงินหรือจ่ายผลตอบแทน หรือใหสิ้ทธิผูถื้อ 
ในการไดรั้บช าระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่หุน้ 
ท่ีออกใหม่โดยผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน 
         (จ)  “ตัว๋เงิน”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะของตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพย ์
         (ฉ)  “ตัว๋เงินระยะสั้น”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋ หรือตัว๋เงินท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
  (2)  บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทผูล้งทุน 
         (ก)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 
   1.  ธนาคารพาณิชย ์
   2.  บริษทัเงินทุน 
   3.  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 
ส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
   4.  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
   5.  บริษทัประกนัภยั 
   6.  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
   7.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   8.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
   9.  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
   10.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
   11.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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   12.  กองทุนรวม  
   13.  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม 1. ถึง 12. โดยอนุโลม 

       (ข)  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   
   1.  บุคคลธรรมดาท่ีมีทรัพยสิ์นตั้งแต่ส่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี ไม่รวมหน้ีสินของ
บุคคลดงักล่าว 
   2.  นิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยต์ามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่
สองร้อยลา้นบาทขึ้นไป 
  (3)  บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทบุคคล      
         (ก)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
         (ข)  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 
   1.  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี 
   2.  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม 1. เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
   3.  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม 2.  
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
   4.  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนั        
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น   
   การถือหุน้ของบริษทัตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. หรือ 4.ให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
         (ค)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
   1.  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
   2.  บริษทัท่ีบริษทัตาม 1. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมี            
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
   3.  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของบริษทัตาม 2.  
ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 
   4.  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ถือหุน้ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
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   5.  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. หรือ 4. มีอ านาจ 
ควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 
   การถือหุน้ของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือของบริษทัตาม 1. หรือ 2.  หรือ 3. หรือ 4.  
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
         (ง)  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
   1.  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บ 
แต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น   
   2.  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว และ
ไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 
   การถือหุ้นของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัย่อยให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
         (จ)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า 
         (ฉ)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี การถือหุ้นดงักล่าวใหน้บัรวม 
หุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
         (ช)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพล
ดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตามโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
   1.  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
   2.  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้
   3.  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ
หรือการด าเนินงานของบริษทั 
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   4.  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น  
         (ซ)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
   2.  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
   3.  หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุ้นส่วน 
   4.  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุ้นส่วน 
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบ
ของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
   5.  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. 
หรือ 2. หรือหา้งหุ้นส่วนตาม 3. หรือ 4. ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
   6.  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1.  
หรือ 2. หรือหา้งหุ้นส่วนตาม 3. หรือ 4. หรือบริษทัตาม 5. ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบ 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
   7.  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็น 
ผูแ้ทนของนิติบุคคล 
         (ฌ)  “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 

 1.  กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ี 
 2.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกตราสารหน้ี 
 3.  ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูอ้อกตราสารหน้ี 
 4.  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายกบับุคคลตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 
 5.  นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคุม 

หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
         (ญ)  “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีอยูใ่น 
ฐานะท่ีอาจมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงอนัเน่ืองมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้น 
หรือการจดัการร่วมกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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 1.  ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวน 
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

 2.  มีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 3.  มีผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของ 
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 4.  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการท่ีมีอ านาจ 
ลงนามผกูพนัหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

 5.  มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
เป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

การนบัรวมจ านวนหุน้ตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
กบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของกรรมการและ 
ผูบ้ริหารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ของนิติบุคคลดงักล่าวดว้ย 
         (ฎ)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
         (ฏ)  “สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
  (4)  บทนิยามอ่ืน ๆ  
         (ก)  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ           
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ไม่วา่จะเป็นการจดัอนัดบั         
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ของผูอ้อกตราสารหน้ี ของผูค้  ้าประกนัตราสารหน้ี หรือของผูรั้บอาวลั 
ผูอ้อกตัว๋เงิน 
         (ข)  “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการใชสิ้ทธิส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามหุ้นกูอ้นุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 
         (ค)  “การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง”  หมายความวา่   การท่ีผูอ้อกตราสารหน้ียงัมีการ 
ปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
   1.  น าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56  
กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
   2.  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้หไ้วก้บัส านกังานในการจดัท างบการเงินหรือ 
รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
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ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 และรายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตุการณ์
ตามมาตรา 57 กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
         (ง)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
         (จ)  “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีและ 
บริษทัยอ่ย 
         (ฉ)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

                           (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

__________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี  คือ เพื่อก าหนดความหมายของบทนิยามท่ีใชร่้วมกนัของ
บรรดาประกาศท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทไวเ้ป็นประกาศกลาง  จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกประกาศน้ี 
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