ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 5/2552
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 11/2551 เรื่ อง การกาหนดนิยามผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551
ข้อ 2 เว้นแต่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็ นประการอื่น ให้ใช้บทนิยามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(2) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่
(3) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์
(4) การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(5) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(6) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์
ข้อ 3 ในประกาศและในแบบท้ายประกาศตามข้อ 2
(1) บทนิยามที่เกี่ยวกับประเภทตราสาร
(ก) “ตราสารหนี้” หมายความว่า พันธบัตร หุ ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิน
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(ข) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
(ค) “หุน้ กูร้ ะยะสั้น” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกินสองร้อย
เจ็ดสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(ง) “หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการชาระหนี้ตาม
หุน้ กูใ้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. มูลค่าผลตอบแทนที่ชาระขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอ้างอิงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวไม่ใช่อตั ราดอกเบี้ย
2. มูลค่าต้นเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ไถ่ถอนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอ้างอิงที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า หรื อ
3. ให้สิทธิผอู ้ อกในการไถ่ถอนต้นเงินหรื อจ่ายผลตอบแทน หรื อให้สิทธิผถู ้ ือ
ในการได้รับชาระคืนต้นเงินหรื อผลตอบแทน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เป็ นหลักทรัพย์ซ่ ึงมิใช่หุน้
ที่ออกใหม่โดยผูอ้ อกหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรื อทรัพย์สินอื่น
(จ) “ตัว๋ เงิน” หมายความว่า ตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะของตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์
(ฉ) “ตัว๋ เงินระยะสั้น” หมายความว่า ตัว๋ เงินที่มีกาหนดเวลาใช้เงินไม่เกินสองร้อย
เจ็ดสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกตัว๋ หรื อตัว๋ เงินที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
(2) บทนิยามที่เกี่ยวกับประเภทผูล้ งทุน
(ก) “ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริ ษทั เงินทุน
3. บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุน
ส่ วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
5. บริ ษทั ประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อ
นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
11. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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12. กองทุนรวม
13. ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม 1. ถึง 12. โดยอนุโลม
(ข) “ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า
1. บุคคลธรรมดาที่มีทรัพย์สินตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมหนี้สินของ
บุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่
สองร้อยล้านบาทขึ้นไป
(3) บทนิยามที่เกี่ยวกับประเภทบุคคล
(ก) “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ข) “บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า
1. บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในผูอ้ อกตราสารหนี้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกตราสารหนี้
2. บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม 1. เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
3. บริ ษทั ที่ถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม 2.
โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น
4. บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกัน
เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกตราสารหนี้ น้ นั
การถือหุน้ ของบริ ษทั ตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. หรื อ 4.ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(ค) “บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
1. บริ ษทั ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
2. บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม 1. ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ้นที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
3. บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการถือหุน้ ของบริ ษทั ตาม 2.
ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นนั้น
4. บริ ษทั ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อบริ ษทั ตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. ถือหุน้ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น
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5. บริ ษทั ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อบริ ษทั ตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. หรื อ 4. มีอานาจ
ควบคุมในเรื่ องการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั นั้น
การถือหุน้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อของบริ ษทั ตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. หรื อ 4.
ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(ง) “บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า
1. บริ ษทั ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อบริ ษทั ย่อยถือหุ ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บ
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น
2. บริ ษทั ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และ
ไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
การถือหุ้นของผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อบริ ษทั ย่อยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(จ) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า
(ฉ) “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกตราสารหนี้เกินกว่า
ร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกตราสารหนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นบั รวม
หุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(ช) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์
มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่วา่ อิทธิ พล
ดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตามโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
2. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
ของบริ ษทั นั้นได้
3. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
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4. บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เยีย่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
บุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
(ซ) “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3. ห้างหุน้ ส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1. หรื อ 2. เป็ นหุ้นส่วน
4. ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1. หรื อ 2. เป็ นหุ้นส่วน
จาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกิน กว่าร้อยละสามสิ บ
ของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนจากัด
5. บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1.
หรื อ 2. หรื อห้างหุ้นส่วนตาม 3. หรื อ 4. ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
6. บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1.
หรื อ 2. หรื อห้างหุ้นส่วนตาม 3. หรื อ 4. หรื อบริ ษทั ตาม 5. ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บ
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
7. นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนของนิติบุคคล
(ฌ) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
1. กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกตราสารหนี้
2. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกตราสารหนี้
3. ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูอ้ อกตราสารหนี้
4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับบุคคลตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรื อญาติสนิทอื่น
5. นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. ถือหุ้น หรื อมีอานาจควบคุม
หรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
(ญ) “บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง” หมายความว่า บุคคลที่อยูใ่ น
ฐานะที่อาจมีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงอันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้น
หรื อการจัดการร่ วมกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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1. ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิบห้าของจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
2. มีบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
3. มีผถู ้ ือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
4. มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอานาจ
ลงนามผูกพันหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
5. มีโครงสร้างการถือหุ้นหรื อการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้วา่
ผูท้ ี่ประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตมีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง หรื อมีบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อมีผมู ้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลเดียวกับผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
การนับรวมจานวนหุน้ ตาม 1. หรื อ 2. หรื อ 3. ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิ ติบุคคล ให้นบั รวมการถือหุน้ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
(ฎ) “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจ
(ฏ) “สถาบันสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(4) บทนิยามอื่น ๆ
(ก) “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ของผูค้ ้ าประกันตราสารหนี้ หรื อของผูร้ ับอาวัล
ผูอ้ อกตัว๋ เงิน
(ข) “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพ
ตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อการใช้สิทธิส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิงตามหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ แล้วแต่กรณี
(ค) “การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง” หมายความว่า การที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ยงั มีการ
ปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. นาส่งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามความในมาตรา 56
กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
2. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั สานักงานในการจัดทางบการเงินหรื อ
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ
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กากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามความในมาตรา 56 และรายงานต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีเหตุการณ์
ตามมาตรา 57 กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้มิใช่บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
(ง) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรื อประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(จ) “งบการเงินรวม” หมายความว่า งบการเงินรวมของผูอ้ อกตราสารหนี้และ
บริ ษทั ย่อย
(ฉ) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดความหมายของบทนิยามที่ใช้ร่วมกันของ
บรรดาประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทไว้เป็ นประกาศกลาง จึงจาเป็ นต้อง
ออกประกาศนี้

