
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 5/2552 
   เร่ือง  การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

(ฉบบัประมวล)  
 
 
           

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย  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  ใหใ้ชบ้ทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
น้ี ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
 (2) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
 (3) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์
 (4) การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
 (5) การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
 (6) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
 
 ขอ้ 3 ในประกาศและในแบบทา้ยประกาศตามขอ้ 2 
 (1) บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทตราสาร 



  (ก) “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน 
  (ข) “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
  (ค) “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อยเจ็ด
สิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(ง)1 2 “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง”  หมายความวา่   หุน้กูซ่ึ้งมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมี
ลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยูด่ว้ย โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว 
มีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

1.  ท าใหก้ารช าระหน้ีท่ีก าหนดไวต้ามหุ้นกูด้งักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
แตกต่างไปจากการกูย้มืเงินโดยทัว่ไปในรูปหุ้นกู ้อนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
นั้น เช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หลกัทรัพย ์สินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีอา้งอิง เป็นตน้   

2.  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงท่ีไม่สัมพนัธ์กบัการกูย้มืเงินโดยทัว่ไป
ในรูปหุน้กูอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

3.  เป็นผลใหส้ถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของหุ้นกูด้งักล่าวเปล่ียนแปลง
ไปจากความเป็นตราสารท่ีใชใ้นการกูย้มืเงินโดยทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญั”   

(จ) “ตัว๋เงิน”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะของตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพย ์
  (ฉ) “ตัว๋เงินระยะสั้น”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อยเจ็ด
สิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋ หรือตัว๋เงินท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
 (2)3 บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทผูล้งทุน 
  (ก)4 “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (ข)5 “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (3) บทนิยามท่ีเก่ียวกบัประเภทบุคคล 

 
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ 3/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29/03/2555 
2 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ 2/2559  เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 20/04/2559 
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 



  (ก) “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
  (ข)6 “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.7 บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการในผูอ้อกตราสารหน้ี 
   2.8 บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม 1. 
   3.9 บริษทัท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม 2. ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิม
จากการมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัตาม 2. 
 10 ยกเลิกทั้งวรรค 2 
  (ค)11 “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.12 บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีอ านาจควบคุมกิจการ 
   2.13 บริษทัท่ีบริษทัตาม 1. มีอ านาจควบคุมกิจการ 
   3.14 บริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม 2. ต่อไปเป็น 
ทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม 2. 
 15 ยกเลิกทั้งวรรค 3 
  (ง)16 “บริษทัร่วม”  หมายความวา่   บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยมีอ านาจ
ในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ี
จะมีอ านาจควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

 
6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
10ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก

ประเภท(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
11ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
12ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
13ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
14ถูกเพิม่ โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
15ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก

ประเภท(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
16ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 



 17 ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยถือหุ้นไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม รวมกนัตั้งแต่
ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่
ผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ให้
เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  (ง/1)18 “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่   การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.19 การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
   2.20 การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 
   3.21 การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
 22 ยกเลิกทั้งวรรค 4 
  (จ) “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และ
ใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  (ฉ) “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ร้อยละ
สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ี
ถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  (ช) “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพล

 
17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
18ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
19ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
20ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
21ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  

(ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 
22ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก

ประเภท(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 



ดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
   1. บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บ
หา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
   2. บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
ของบริษทันั้นได ้
   3. บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
   4. บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (ซ) “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคล
ใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1. คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
   2. บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
   3. หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุ้นส่วน 
   4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุน้ส่วน
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ
สามสิบของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
   5. บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1.หรือ 
2. หรือหา้งหุน้ส่วนตาม 3. หรือ 4. ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
   6. บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1. 
หรือ 2. หรือหา้งหุ้นส่วนตาม 3. หรือ 4. หรือบริษทัตาม 5. ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
   7. นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบุคคล 
  (ฌ) “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
   1. กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ี 
   2. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกตราสารหน้ี 
   3. ผูมี้อ านาจควบคุมของผูอ้อกตราสารหน้ี 



   4. บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียน ตามกฎหมายกบับุคคลตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติ
สนิทอ่ืน 
   5. นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคุม
หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
  (ญ)23 ยกเลิก 
  (ฎ) นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง
ขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
  (ฏ) “สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
  (ฐ)24 “นิติบุคคลเฉพาะกิจ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะไดก้ระท าภายใตพ้ระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  หรือไม่ก็ตาม 
  (ฑ)25 “กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ”  หมายความวา่   หน่วยงานหรือองคก์ารของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (4) บทนิยามอ่ืน ๆ 
  (ก) “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ไม่วา่จะเป็นการจดัอนัดบั ความ
น่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ของผูอ้อกตราสารหน้ี ของผูค้  ้าประกนัตราสารหน้ี หรือของผูรั้บอาวลัผูอ้อก
ตัว๋เงิน 
  (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 

 
23 ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2559 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุก

ประเภท (ฉบบัท่ี 6 ) ลงวนัท่ี 20/04/2559 
24ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2554 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

(ฉบบัท่ี 2 ) ลงวนัท่ี 23/03/2554 
25ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2554 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

(ฉบบัท่ี 2 ) ลงวนัท่ี 23/03/2554 



   2. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้หไ้วก้บัส านกังานในการจดัท างบการเงินหรือ
รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 และรายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมี
เหตุการณ์ตามมาตรา 57 กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (ง) “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  (จ) “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทั
ยอ่ย 
  (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 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ลงวนัท่ี 13/03/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2554 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท (ฉบบัท่ี 2 ) ลงวนัท่ี 23/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 



          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ 3/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 8/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  (ฉบบัท่ี 4 ) ลงวนัท่ี 03/07/2555 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2556 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11/03/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 2/2559  เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 20/04/2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 


