
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 37/2563 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) 

_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์               
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  ไม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 
           (ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  
           (ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57 
หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์
           (ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 
หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 
           (ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี”   

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหย้ืน่ขออนุญาต 
ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น 
  (1)  หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
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  (2)  หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (3)  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(4)  หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
  (5)  หุ้นกูท่ี้ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือหุน้กู ้
ท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 35 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 21   ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 20 ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอความเห็นชอบ 
บุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไดรั้บความเห็นชอบ
ในการแตง่ตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังานในวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู”้ 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 28 ของส่วนท่ี 2 วิธีการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 
ในลกัษณะรายคร้ังและโครงการ ในหมวด 1 การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ของภาค 2 หลกัเกณฑก์ารเสนอขายตราสารหน้ี แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561   
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 28   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 27 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหหุ้น้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยูใ่นระดบัท่ีลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 27 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 29 ดว้ย 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั
ใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 1 ในหมวด 1 ของภาค 2 ได ้

(2)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้กูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็น
การเสนอขายหุ้นกูโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 
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ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 29 ของส่วนท่ี 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ในหมวด 1 การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไป ของภาค 2 หลกัเกณฑก์ารเสนอขายตราสารหน้ี แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 29   เม่ือปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
เสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวตอ่ส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 16(1) หรือขอ้ 17(2) และ (3) ได ้
(2)  หุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้

หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิก (3) ของขอ้ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   

ขอ้ 7   ให้เพิ่มความตอ่ไปน้ีเป็นขอ้ 41/1 ในส่วนท่ี 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไป ของหมวด 1 การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป ในภาค 2 หลกัเกณฑก์ารเสนอขายตราสารหน้ี แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 41/1   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
ต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตุผิดนดั” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 50 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
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  “(2)  ผูข้ออนุญาตมีคุณสมบติัตามขอ้ 16(1) (2) (3) (4) (5) และ (9) และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 และขอ้ 18 ดว้ย” 

ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 53 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 53   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 52 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหหุ้น้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั 
ท่ีลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 52  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ 58 ดว้ย 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 50 ได ้

(2)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้กูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ 
เป็นการเสนอขายหุน้กูโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุน้กูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั
ขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 43(3) ผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถจดทะเบียน 
การโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัก็ได”้ 

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในขอ้ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 56   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามขอ้ 43(1) และขอ้ 44(3) ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายตราสารหน้ีต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
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(ข)  ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการพจิารณานั้นจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน  

ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัในเครือของผูไ้ดรั้บอนุญาต  
(บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม)  

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง  
1.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

2.  บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทั 
ขึ้นไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล าดบัใด ๆ  

(2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายตัว๋เงินมีขอ้ตกลงน าทรัพยสิ์น 
มาเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมส าหรับการช าระหน้ีตามตัว๋เงินดงักล่าว ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการให้
ขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย โดยค านึงถึงสภาพของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท” 

ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 58   เม่ือปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
เสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 43(3) และขอ้ 44(2) ในลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์
ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 16(1) หรือขอ้ 17(2) และ (3) ได ้
(2)  ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากว่า 

ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 14   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  จดัใหก้ารชกัชวนหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ี
ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารหน้ีได ้ 
เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยให้ 
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ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หรือลงทุนในตราสารหน้ีดว้ย” 

ขอ้ 15   ใหย้กเลิก (4) ของขอ้ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   

  ขอ้ 16   ใหย้กเลิกความในขอ้ 64 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 64   ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการรายงานตามขอ้ 41 และขอ้ 41/1 มาใชบ้งัคบักบั 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  เวน้แต ่ 
(1)  ขอ้ 8 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 
(2)  ขอ้ 2 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 13 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

เป็นตน้ไป 
(3)  ขอ้ 12 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


