
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ.  30/2546 
เร่ือง   การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน 

ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14  มาตรา 34(1)  มาตรา 35  มาตรา 56  มาตรา 67 
มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5)  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535   คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป  ขอ 1  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั

 ขอ 2  ในประกาศนี ้
(1)  คําวา “ผูบริหาร” และ “ผูมีอํานาจควบคุม” ใหมีความหมายเชนเดยีวกับบทนิยาม

ของคําดังกลาวตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
การยื่นและการยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
 (2)  “ผูออกใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา  บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่
เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ซ่ึงเปนหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทอื่นซึง่เปนบริษัทจดทะเบียน 

(3)  “ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกดิจาก 
หลักทรัพยอางอิงไทย 

(4)  “หลักทรัพยอางอิง”  หมายความวา  หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใชเพือ่รองรับใบแสดงสิทธิ        

(5)  “บริษัทจดทะเบยีน”  หมายความวา  บริษัทที่มีหุนจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

(6)  “ขอกําหนดสิทธิ”  หมายความวา  ขอกาํหนดวาดวยสิทธิและหนาทีร่ะหวาง 
ผูออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียน กับผูถือใบแสดงสิทธิ 

(7)  “แบบแสดงรายการขอมูล”  หมายความวา แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย 

(8)  “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย 
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ขอ 3  ผูออกใบแสดงสิทธิจะยื่นคําขออนญุาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิตามประกาศ
นี้ได ก็ตอเมื่อไดรับการสนบัสนุนจากบรษิัทจดทะเบียนที่เปนผูออกหลักทรัพยอางอิงเทานั้น  
 การสนับสนุนของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการรวม
ดําเนินการและรับผิดชอบในการยื่นคําขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ การยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน และการดําเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความผูกพัน 
ที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิจนกวาจะมีการไถถอนใบแสดงสิทธิที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 ขอ 4  ในการพิจารณาวาคําขออนุญาตใดมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการทีก่าํหนดไวในประกาศนีห้รือไม  ใหสํานักงานมีอํานาจดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผูขออนุญาตหรือการเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหมมีลักษณะหรือ 
รูปแบบเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ แตมีขอเท็จจริงซ่ึงทําให
พิจารณาไดวา ความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริง (substance) ของการเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออก
ใหมนัน้เขาลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงบทบญัญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 หรือประกาศนี้  สํานักงานอาจไมอนญุาตใหเสนอขายใบแสดงสทิธิตามคําขออนุญาตได   
ทั้งนี้ สํานักงานตองแจงใหผูขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพจิารณาอยางชัดเจน 

 (2)  ในกรณีที่เขาลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  สํานักงานอาจผอนผันไมนํา 
หลักเกณฑตามประกาศนี้มาใชพิจารณาคําขออนุญาต หรือไมนําเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใชบังคับกับ 
การเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหมที่ไดรับอนุญาตได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของขอมูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุมครองผูลงทุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ สํานักงานอาจ
กําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดวยก็ได 
  (ก) ประโยชนที่จะไดจากการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข 
ที่จะผอนผันให ไมคุมคากับตนทุนของผูขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีขอเท็จจริงทีชั่ดเจนซึ่งทําให 
พิจารณาไดวาหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกลาว ไมมีนัยสําคัญสําหรับการพิจารณาอนญุาตในกรณนีัน้ 
  (ข) ผูขออนุญาตมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาํใหไมสามารถปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน  
  (ค) ผูขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน 
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หมวด 1 
การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ  

และการอนุญาต 
    

สวนที่ 1 
หลักเกณฑการอนุญาต 

   
 ขอ 52  การขออนุญาตและการอนุญาตใหออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิที่ออกใหม ให
เปนดังนี ้

(1) ในกรณีเปนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากดัดังตอไปนี้ หากเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 7 และ ขอ 8 หรือขอ 8/1 ใหถือวากระทําไดโดยถือวาไดรับอนญุาต 
จากสํานักงานแลว  
          (ก)  ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพยอางองิเปนหุน เวนแตการกําหนดราคาเสนอขาย
หุนที่เปนหลักทรัพยอางอิงนัน้ จะเขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม 
          (ข)  ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพยอางองิเปนพันธบัตร 

(2) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหบริษัทที่ประสงคจะเปนผูออกใบแสดงสิทธิและ 
บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพยอางอิงรวมกันยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตอสํานกังาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด และชําระคาธรรมเนียมคําขอในอัตราดังตอไปนี้ 
ในวนัยืน่คําขอ 

(ก)  การเสนอขายใบแสดงสทิธิในลักษณะจํากัด คําขอละ 10,000 บาท 
(ข)  การเสนอขายใบแสดงสทิธิที่ไมเขาลักษณะตาม (ก)  

              1.  ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน คําขอละ 50,000 บาท 
                                         2.  ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนกูหรือพันธบัตร คําขอละ  
10,000 บาท 
            ใหสํานักงานมีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตช้ีแจงหรือ 
สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เหน็สมควรภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด  ในกรณีที ่
ผูขออนุญาตมิไดดําเนนิการภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด ใหถือวาบุคคลดังกลาวไมประสงค 
จะยืน่คําขออนุญาตอีกตอไป 

                                                        
2  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
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ขอ 62  ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาไปยังผูขออนุญาตตามขอ 5(2) ภายใน 
กําหนดเวลาดงัตอไปนี ้

(1) ภายในเจด็วนัทําการนับแตวนัที่สํานักงานไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกตองและครบถวน กรณเีปนการเสนอขายใบแสดงสทิธิในลักษณะจํากัด

(2) ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกตองและครบถวน กรณเีปนการเสนอขายใบแสดงสทิธิที่ไมเขาลักษณะตาม (1) 

ขอ 6/12  การเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวา 
เปนการเสนอขายใบแสดงสทิธิในลักษณะจํากัด 

(1)  การเสนอขายใบแสดงสทิธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุน ในลักษณะเดยีวกับ 
การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม   

(2)3  การเสนอขายใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนกู ในลักษณะเดยีวกบั 
การเสนอขายหุนกูที่ออกใหมในกรณีจํากดัตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 

(3)  การเสนอขายใบแสดงสทิธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน ในลักษณะเดียวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมตอบุคคล 
ในวงจํากัดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อ 
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ   

(4)3  การเสนอขายใบแสดงสทิธิที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร ในลกัษณะ 
เดียวกับการเสนอขายพันธบตัรที่ออกใหมซ่ึงไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
วาดวยการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
 
 ขอ 72  ผูออกใบแสดงสิทธิและบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพยอางอิงจะไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานใหเสนอขายใบแสดงสิทธิที่ออกใหม ก็ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผูออกใบแสดงสิทธิตองมีลักษณะดังนี ้
(ก) เปนบริษัทจํากดัที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 
2 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
3 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 36/2549 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใชบังคับ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป 
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(ข) มีวัตถุประสงคจํากัดเฉพาะการออกใบแสดงสิทธิที่ไดรับอนุญาตให 
เสนอขายตามประกาศนี้   

(ค)  มีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยอนุโลม 

(ง)  แสดงไดวามีกลไกในการดูแลรักษาและดํารงหลักทรพัยอางอิงใหมจีํานวน 
ไมนอยกวาจํานวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จําหนายไดแลวและยังไมไดไถถอน โดยกลไกดังกลาวจะตอง
สามารถปองกันมิใหมกีารนาํหลักทรัพยอางอิงไปใชเพื่อการอื่นได 

(2)  บริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพยอางอิงตองมีลักษณะดังนี ้
(ก)  มีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยอางอิง 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชบงัคับกับการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยประเภทนั้น  ไมวาหลักทรัพยอางองิที่ผูออกใบแสดงสิทธิ 
ใชรองรับใบแสดงสิทธิจะเปนหลักทรัพยทีอ่อกใหมหรือหลักทรัพยทีจ่าํหนายไดแลวของ 
บริษัทจดทะเบียน โดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑดังตอไปนี ้

1. ในกรณีเปนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากดั ตองเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับการเสนอขายหลักทรัพยตอบุคคลในวงจํากัด ในลักษณะจํากดั  
หรือในกรณีทีไ่ดรับยกเวน 

2. ในกรณีเปนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะอื่นนอกจาก 1.  
ตองเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวสําหรับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน หรือในลักษณะ
ทั่วไป   

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบยีนไดรับขอมูลวาบริษัทจดทะเบียน 
จะนําหลักทรพัยที่ขออนุมัตไิปใชเปนหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ ในกรณีทีห่ลักทรัพย 
อางอิงเปนหลักทรัพยที่ออกใหม 

ผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตกลงผูกพันที่จะรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองใบแสดงสิทธิที่ขออนุญาต โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานกังานประกาศ
กําหนดตามมาตรา 59 โดยอนุโลม 

ความในวรรคหนึ่ง (ข) มใิหใชบังคับกับการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากดั 
 (3)  ใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตองมีลักษณะดังนี ้

(ก)  อางอิงหลักทรัพยอางอิงเพียงหนึ่งประเภทที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนเพยีง
หนึ่งแหง และอัตราการอางอิงของหนึ่งหนวยใบแสดงสทิธิตองเทากับหนึ่งหลักทรัพยอางอิง  ทั้งนี้  
หลักทรัพยอางอิงตองเปนประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี ้

1.  หุน 
2.  พันธบัตร หรือหุนกู แตไมรวมถึงหุนกูอนุพันธ 
3.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
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(ข)  มีอายุทีแ่นนอน หากเปนการอางอิงหลักทรัพยที่มีกาํหนดอายุ และในกรณีเชน
วานี้ อายุของใบแสดงสิทธิตองครบกําหนดกอนอายุของหลักทรัพยอางอิง  ทั้งนี้ การกําหนดอายุของใบ
แสดงสิทธิตองคํานึงถึงการมีระยะเวลาที่เพียงพอใหผูถือใบแสดงสิทธิที่ไดรับหลักทรัพยอางอิงทีม่ี
กําหนดอายุนัน้สามารถใชสิทธิหรือไดรับประโยชนตามหลักทรัพยดังกลาวได 

(ค) กําหนดใหผูถือใบแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเดียวกับ 
ที่ผูถือหลักทรัพยอางอิงจะไดรับจากบริษทัจดทะเบยีน  ทั้งนี้ เมื่อไดหกัคาใชจายในการจัดการของ 
ผูออกใบแสดงสิทธิแลว (เฉพาะกรณีที่ขอกําหนดสิทธิยินยอมใหกระทําได)

(ง) มีขอจํากัดการโอนใบแสดงสิทธิซ่ึงไดจดไวกับสํานกังาน ในกรณีเปนการ 
เสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากัด เพื่อใหการโอนใบแสดงสิทธิในทอดตอ ๆ ไป ยังคงลักษณะ
เปนไปตามขอ 6/1 

(จ) มีขอกําหนดสทิธิประกอบใบแสดงสิทธิที่เปนไปตามขอ 8 หรือขอ 8/1  
แลวแตกรณ ี

 ขอ 8  ขอกําหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิตองไมมีขอกําหนดที่เปนการเอาเปรียบ 
คูสัญญาอยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูออกใบแสดงสิทธิและบริษัท
จดทะเบยีนที่ออกหลักทรัพยอางอิง และประทับตราสําคัญของผูออกใบแสดงสิทธิและบริษัท 
จดทะเบยีนที่ออกหลักทรัพยอางอิง (ถามี)  ทั้งนี้ ขอกําหนดสิทธิตองมีรายการและสาระสําคัญอยางนอย
ดังตอไปนี ้

(1) สิทธิของผูถือใบแสดงสิทธิ 
(ก) สิทธิที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนซึ่งตองเปนลักษณะเดียวกับทีผู่ถือ 

หลักทรัพยอางอิงจะไดรับจากบริษัทจดทะเบียน โดยตองระบุลักษณะและวิธีการจายผลตอบแทนนั้นไว
อยางชัดเจน  
         (ข)  สิทธิในการออกเสยีงลงคะแนน  ในกรณีที่หลักทรัพยอางอิงเปนหุน และ 
ผูออกใบแสดงสิทธิผูกพันยนิยอมใหผูถือใบแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบรษิัท 
จดทะเบียนผานผูออกใบแสดงสิทธิได  ขอกําหนดสิทธิตองกําหนดใหชัดเจนถึงเรื่องดังตอไปนี้   

1.  เร่ืองที่ผูถือใบแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
2.  วิธีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
3.  เหตุแหงขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการใช 

ดุลพินิจของผูออกใบแสดงสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ถามี)  
        ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใชสิทธิออกเสียง ผูออกใบแสดงสิทธิตองไมใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในบรษิทัจดทะเบยีนในลักษณะที่เปนการหลีกเล่ียงหรือฝาฝนพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
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(ค)  สิทธิไดรับขอมูลเชนเดยีวกับที่ผูถือหลักทรัพยอางองิจะไดรับ เชน หนังสือนัด
ประชุม งบการเงิน และรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียน หรือคําเสนอซื้อหลักทรัพย เปนตน  ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลาอันสมควร 

(ง)  สิทธิอ่ืนใด (ถามี) ของผูถือใบแสดงสิทธินอกเหนือจากที่กลาวใน (ก) (ข) หรือ 
(ค)  ทั้งนี้ ในกรณีที่สิทธิอ่ืนใดดังกลาวเปนนิติสัมพันธที่จะมีผลผูกพันบคุคลอื่นนอกจากผูออก 
ใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียน ตองระบุสถานภาพและความผกูพันของบุคคลดังกลาวใหชัดเจน 

(2)  ภาระคาใชจายของผูถือใบแสดงสิทธิ (ถามี) ซ่ึงกําหนดไดตามทีจ่ําเปนและในอัตรา
ที่สมควร  ทั้งนี้ ตองกําหนดจํานวนหรือวธีิการคํานวณคาใชจายและวธีิการเรียกเก็บคาใชจาย 
ดังกลาวไวใหชัดเจน 

(3)  การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดให 
(ก)  การแกไขเพิ่มเติมที่เกีย่วกับสิทธิในการไดรับผลประโยชนตอบแทนของ 

ผูถือใบแสดงสิทธิ ตองไดรับความเหน็ชอบจากผูถือใบแสดงสิทธิไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน 
ใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไมไดไถถอน   

(ข)  การแกไขเพิ่มเติมที่เกีย่วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบรษิัท 
จดทะเบียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือใบแสดงสิทธิไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน 
ใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไมไดไถถอน และตองไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานดวย   
 (4)  วิธีการดูแลรักษาหลักทรัพยอางอิง   

(5)  การจดัใหมีทะเบียนผูถือใบแสดงสิทธิ และขอกําหนดใหการออกใบแสดงสิทธิตอง
เปนชนิดระบช่ืุอเทานั้น  
 (6)  ขอกําหนดเกี่ยวกบัการลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตองกําหนดใหการโอน
ใบแสดงสิทธิจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อผูมช่ืีอในใบแสดงสิทธิหรือผูรับโอนคนสุดทายไดสงมอบ 
ใบแสดงสิทธิดังกลาวตอผูรับโอน โดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนตามมาตรา 53 และตาม 
หลักเกณฑที่กาํหนดในประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีทะเบียนผูถือ 
หลักทรัพยและการลงทะเบยีนการโอนหลักทรัพย โดยอนุโลม 

(7)  ขอกําหนดและเงื่อนไขในการไถถอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตองกําหนดใหการไถถอน
ตองกระทําโดยการสงมอบหลักทรัพยอางอิงใหแกผูถือใบแสดงสิทธิเทานั้น   

(8)  คํารับรองของผูออกใบแสดงสิทธิวาจะไมมีการโอนหลักทรัพยอางอิงใหแก 
บุคคลใด ๆ  เวนแตจะเปนการโอนใหแกบคุคลที่รับฝากหลักทรัพยเพือ่ประโยชนของผูถือใบแสดงสิทธิ   
รวมทั้งจะไมมกีารกอใหเกิดภาระผูกพนัไมวาในลักษณะใด ๆ ในหลักทรัพยอางอิงดังกลาว  

(9) คํารับรองของบริษัทจดทะเบียนวาจะไมรับจดทะเบยีนการโอนหรือการจํานํา 
หลักทรัพยอางอิงที่ถืออยูโดยผูออกใบแสดงสิทธิ  เวนแตจะเปนการโอนหลักทรัพยอางอิงเพื่อไถถอน  
ใบแสดงสิทธิ   ทั้งนี้ ไมวาบริษัทจดทะเบียนจะเปนนายทะเบียนของหลกัทรัพยอางอิงนั้นเองหรือ 
มอบหมายใหบุคคลอื่นเปนนายทะเบียนกต็าม  
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(10)  สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายของผูถือใบแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากการที ่
ผูออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัทจดทะเบียนกระทําการหรือไมกระทําการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
 (11)  ตัวอยางใบแสดงสิทธิ 
 
 ขอ 8/12  ในกรณีเปนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากดั ขอกําหนดสิทธิ 
ของใบแสดงสิทธิตองมีรายการและสาระสําคัญอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอ 8(1) (5) (6) (7) (8)  
(9) และ (11) 
 

สวนที่ 2 
การอนุญาต และเงื่อนไขการอนุญาต 

   
 ขอ 92  เวนแตกรณีการเสนอขายใบแสดงสทิธิในลักษณะจํากัด ใหผูไดรับอนุญาต 
จัดใหมีบริษัทหลักทรัพยเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจดัสรร 
หลักทรัพยที่ออกใหม เสมือนการเสนอขายหลักทรัพยอางอิงที่ออกใหม โดยอนุโลม

  ขอ 10  ผูไดรับอนุญาตตองเสนอขายใบแสดงสิทธิใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในโครงการ หรือภายในหกเดือนนับแตวันทีสํ่านักงานแจงผลการอนุญาต หรือภายในกําหนด
ระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันจากสํานกังาน ซ่ึงตองไมเกนิสิบสองเดือนนับแตวันทีสํ่านักงานแจงผลการ
อนุญาต  ทั้งนี้ ในการพจิารณาผอนผันสํานักงานอาจเรยีกใหผูไดรับอนญุาตสงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
ได  

 ขอ 11  ผูออกใบแสดงสิทธิจะออกใบแสดงสิทธิเกินจํานวนหลักทรัพยอางอิงที่มี 
เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธินั้นไมได และเมื่อไดออกใบแสดงสิทธิแลว ผูออกใบแสดงสิทธิ 
ตองดํารงหลักทรัพยอางอิงใหมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่จําหนายไดแลว 
และยังไมไดไถถอน 

 ขอ 12  ใบแสดงสิทธิตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  
 (1)  ช่ือและที่อยูของผูออกใบแสดงสิทธิ 

(2)  ช่ือเฉพาะและลักษณะสาํคัญของใบแสดงสิทธิ 
(3)  ช่ือของหลักทรัพยอางองิ 

                                                        
2 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
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(4)  ช่ือบริษัทจดทะเบยีนที่ออกหลักทรัพยอางอิง 
(5)  จํานวนหนวยของใบแสดงสิทธิ 
(6)  ช่ือผูถือใบแสดงสิทธิ 
(7)  เลขที่อางอิงของผูถือใบแสดงสิทธิตามทะเบียนผูถือใบแสดงสิทธิ 
(8)  วันเดือนปที่ออกใบแสดงสิทธิ และวันเดือนปที่ส้ินสดุของใบแสดงสิทธิ 
(9)  ขอกําหนดและวิธีการไถถอนใบแสดงสิทธิ  
(10)  ขอความที่ระบุวาสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือใบแสดงสิทธิ  

ผูออกใบแสดงสิทธิ และบริษัทจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ 
 (11)  ลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูออกใบแสดงสทิธิหรือนายทะเบียน 
ใบแสดงสิทธิ 

(12)2   ขอจํากดัการโอนแสดงวาผูออกใบแสดงสิทธิจะไมรับจดทะเบยีนการโอน 
ใบแสดงสิทธิไมวาในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกบัขอจํากัดการโอนที่จดไวกบัสํานักงาน 

 ขอ 13  ในกรณีที่หลักทรัพยอางอิงเปนหลักทรัพยที่ออกใหม เมื่อสํานักงานไดอนญุาต
ใหเสนอขายใบแสดงสิทธิแลว ใหถือวาสํานักงานไดอนญุาตใหบริษัทจดทะเบยีนออกและเสนอขาย
หลักทรัพยอางอิงที่ออกใหมนั้น พรอมทัง้หุนรองรับหลักทรัพยอางองิที่ออกใหม (ถามี) ดวย 

 ขอ 13/12   ในกรณีเปนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากัด ผูไดรับอนุญาต 
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(1) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายใบแสดงสทิธิตอบุคคลเปนการ 
ทั่วไป และหากจะมกีารแจกจายเอกสารที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขายหรือกําลังเสนอขาย  
ไดรับอนุญาตตองแจกจายไปใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเทาที่จําเปน เพื่อใหการเสนอขายหุน
ดังกลาวอยูภายในลักษณะทีก่ําหนดไวในขอ 6/1 เทานั้น 

(2) ในกรณีที่มีการแจกจายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไดรับอนุญาตตอง 
จัดใหมีขอความที่ระบุถึงขอจํากัดการโอนแสดงวาผูไดรับอนุญาตจะไมรับจดทะเบยีนการโอน 
ใบแสดงสิทธิไมวาในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกบัขอจํากัดการโอนตามที่ระบุไว ซ่ึงตอง 
เปนขอจํากัดการโอนเดียวกบัที่ไดจดไวกบัสํานักงาน 

(3) ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูไดรับอนุญาตที่จะลงทะเบยีน 
การโอนใบแสดงสิทธิ ใหผูไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของการโอนใบแสดงสิทธิ  
หากพบวาเปนการโอนที่ขัดตอขอจํากัดการโอนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน ผูไดรับอนุญาต 
ตองไมลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

 
2 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
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                                   ในกรณีที่ผูไดรับอนญุาตจัดใหมนีายทะเบยีนใบแสดงสิทธิ  ผูไดรับอนุญาต 
ตองดําเนินการใหนายทะเบยีนใบแสดงสิทธิปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํหนดในวรรคหนึ่งดวย 

 ขอ 14  ภายหลังการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ใหผูไดรับอนุญาตสงสําเนาขอกําหนดสทิธิ
ตอสํานักงานพรอมกับรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ 
  การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิภายหลังจากที่ไดออกใบแสดงสิทธิแลว ใหกระทําได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในประกาศนี้  ทั้งนี้ ใหผูไดรับอนุญาตสงสําเนาขอกําหนด
สิทธิที่ไดมีการแกไขเพิ่มเตมิแลวตอสํานกังานภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว 
  ในกรณีเปนการแกไขเพิ่มเตมิขอกําหนดสทิธิที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบ 
จากสํานักงานกอนดําเนินการ การแกไขเพิม่เติมนั้นใหกระทําไดก็ตอเมื่อสํานักงานมิไดแจงทกัทวง 
ภายในเจ็ดวนัทําการนับแตวนัที่สํานักงานไดรับคําขอความเห็นชอบสําหรับการแกไขเพิ่มเติมนั้น 

  ขอ 15  ในกรณีที่หลักทรัพยอางอิงที่รองรับใบแสดงสิทธิเปนหุน และภายหลังจากที่
ไดออกใบแสดงสิทธิแลว บริษัทจดทะเบียนไดเพิ่มทนุจดทะเบยีนและเสนอขายหุนเพิ่มทุนนั้นตอผู
ถือหุนตามสัดสวน หากผูถือใบแสดงสิทธิแจงความประสงคในการใชสิทธิประโยชนดังกลาว และผู
ออกใบแสดงสิทธิไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหุนเพิ่มทุนดังกลาว ใหผูออกใบแสดงสิทธิสามารถ
ออกใบแสดงสิทธิเพิ่มเติมใหแกผูถือใบแสดงสิทธิรายนั้นได โดยถือวาใบแสดงสิทธิที่ออกใหเพิม่เติม
ในกรณีนี้ไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลว 

ขอ 15/12  ใหผูเสนอขายใบแสดงสิทธิในลักษณะจํากดัไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน 

หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน

 

 ขอ 16  กอนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในแตละครั้งหรือแตละโครงการ ใหผูเสนอขายใบ
แสดงสิทธิยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงานจํานวนสองชุด พรอมทั้งรางหนังสือช้ีชวน  โดยม ี
ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูในบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบเปนผูรวมจัดทํา 

แบบแสดงรายการขอมูลตามวรรคหนึ่งตองมีรายการดังตอไปนี ้
(1)  ขอมูล

1/3/2007  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 30/2546 (ฉบับประมวล) 

                                                       

เกี่ยวกับผูออกใบแสดงสิทธิ ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)   

 
2 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
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(2)  ขอมูลเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย และขอกําหนดสิทธิของใบแสดงสทิธิ  
รวมทั้งเอกสารแสดงขอผูกพันตามใบแสดงสิทธิ ที่มีบุคคลอื่นนอกจากผูออกใบแสดงสิทธิหรือบริษัท 
จดทะเบียนเปนคูสัญญา (ถามี)  

(3)  ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทอางอิง และหลักทรัพยอางอิง ซ่ึงตองมีขอมูลอยางเดียวกบั 
ที่ตองเปดเผยตามแบบแสดงรายการขอมูลที่กําหนดไวสําหรับการเสนอขายหลักทรัพยอางอิง 

(4)  การรับรองความถูกตองของขอมูลตามสวนที่ 4 ของแบบ 69-1 ทายประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย โดยอนุโลม   
        การรับรองความถูกตองของขอมูลตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี ้

(ก) ผูออกใบแสดงสิทธิรับรองขอมูลตาม (1) และ (2)  
(ข) บริษัทจดทะเบียนรับรองขอมูลตาม (2) และ (3)  
(ค) เจาของหลักทรัพยอางอิงที่รวมใหการสนบัสนุนการออกใบแสดงสิทธิ (ถามี)   

รับรองขอมูลตาม (3) 
(ง) ที่ปรึกษาทางการเงินรับรองขอมูลตาม (1) (2) และ (3) 

 ขอ 17  ภายใตบังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเสนอขายใบแสดงสทิธิไดยื่นแบบ
แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน และไดชําระคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนดแลว ใหแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับเมื่อพนสิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการ 
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน  

  ขอ 18  นอกจากที่ไดกําหนดไวในขอ 16 และขอ 17  ใหนําความในหมวดวาดวย 
การยื่นและการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวนแหงประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 ขอ 192  ใหผูเสนอขายใบแสดงสิทธิรายงานผลการขายและการไถถอนใบแสดงสิทธิตอ
สํานักงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) กรณีการเสนอขายใบแสดงสทิธิในลักษณะจํากัด ใหรายงานตอสํานักงาน 
ภายในสิบหาวนันับแตวันปดการเสนอขายหรือวันสุดทายของการไถถอนแตละครั้ง โดยแสดง 
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
2 ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 25/2548 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน 
   ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 มีผลใชบังคับ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
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(ก) วันที่เสนอขายหรือวันที่ไถถอนใบแสดงสทิธิ 
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของใบแสดงสิทธิ(ถามี) 
(ค) จํานวนใบแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด และจํานวนใบแสดงสิทธิ 

ที่ขายไดทั้งหมด หรือจํานวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดที่มีการไถถอน 
(ง) ราคาของใบแสดงสิทธิที่เสนอขายหรือทีม่ีการไถถอน ในกรณีหลักทรัพย 

อางอิงเปนหุน ใหระบุราคาตลาดของหุนนัน้ วันทีใ่ชในการคํานวณ แหลงอางอิงของราคาตลาด พรอม
ทั้งวิธีการคํานวณราคาตลาดดังกลาวดวย 

(จ) ช่ือและที่อยูของผูซ้ือใบแสดงสิทธิหรือผูถือใบแสดงสิทธิที่ไดรับการ 
ไถถอน และในกรณีเปนการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ ใหระบุจาํนวนที่ผูซ้ือใบแสดงสิทธิ 
แตละรายไดรับจัดสรรดวย 

(ฉ) ช่ือ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท ของผูรายงานผลการขายหรือ 
ผลการไถถอน 

(2) กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหรายงานตอสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผลการขาย
หลักทรัพยตอประชาชน โดยใหรายงานเสมือนการรายงานผลการขายหลักทรัพยอางอิง พรอมทั้ง 
แสดงรายละเอยีดเพิ่มเติมเกีย่วกับใบแสดงสิทธิที่เสนอขายหรือไถถอนนั้นดวย 

 ขอ 20  ใหบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิรายงานฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ
บริษัทตามมาตรา 56  ตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดหรือเมื่อไดรับการสั่งการของสํานักงาน  ทั้งนี้ 
รายงานที่จัดทาํขึ้นตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิ
และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย โดยอนุโลม 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546   
 
 
     รอยเอก
 (สุชาติ  เชาววศิิษฐ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     
    



สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 27 ต.ค. 2536 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 30/2546 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

16 ก.ค. 49 เปนตนไป) 
1 17 ม.ค. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ. 10/2548 
การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 2) 

แกไขความในขอ 7(1)(ค) 
แหงประกาศ กจ.30/2546 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 มี.ค. 48 เปนตนไป) 
2 22 เม.ย. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ. 25/2548 
การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 3) 

แกไขประกาศ กจ. 30/2546 ดังนี้ 
1. แกไข ขอ5  ขอ 6  ขอ 7  ขอ 9 
   และขอ 19 
2. เพิ่ม ขอ 6/1  ขอ 8/1  ขอ12(12) 
   ขอ 13/1  และขอ 15/1 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 พ.ค. 48 เปนตนไป) 

3 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 36/2549 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย (ฉบับที่ 4) 

แกไขขอ 6/1(2) และขอ 6/1(4) 
แหงประกาศ กจ. 30/2546 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ม.ค. 50 เปนตนไป) 
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