
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กจ.  26/2543 

เร่ือง   การเสนอขายหลักทรพัยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศใหแก 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม บริษัทยอย 

หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย 
    

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35 มาตรา 56  มาตรา 64 มาตรา 67 
มาตรา 69 และมาตรา 88  แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
ที่ กจ.  41 /2541  เร่ือง   การเสนอขายหลักทรพัยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศใหแกกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอยในประเทศไทย ลงวนัที่  8  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2541 

 
ขอ 2   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ 3   ในประกาศนี ้

  “บริษัทตางประเทศ” หมายความวา   บริษทัที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ 
  “หนวยงานทีก่าํกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย” หมายความวา   หนวยงานที่ม ี
หนาที่กํากับดแูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลกัทรัพยในตลาดแรกหรือตลาดรองของประเทศที่หุน 
ของบริษัทตางประเทศจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น  
  “หลักทรัพย” หมายความวา   หุนหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ซ่ึงออกโดย 
บริษัทตางประเทศ 
  “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน” หมายความวา   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
ที่ออกโดยบรษิัทตางประเทศ ซ่ึงใหสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทตางประเทศนั้นเอง 
  “กรรมการ” หมายความวา   กรรมการของบริษัทตางประเทศ หรือกรรมการของ 
บริษัทรวมหรอืบริษัทยอย  ซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย  
  “พนักงาน” หมายความวา   พนักงานของบริษัทตางประเทศ หรือพนักงานของ 
บริษัทรวม บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว  ซ่ึงตัง้อยูในประเทศไทย 
  “บริษัทยอย” หมายความวา  

(1) บริษัทที่บริษัทตางประเทศถือหุนและมีสิทธิออกเสียงเกนิกวารอยละหาสิบ 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
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(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุนและมีสิทธิออกเสียงเกนิกวารอยละหาสิบ 

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(3) บริษัทที่อยูภายใตการควบคมุไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุนและ 

มีสิทธิออกเสียงของบริษัทตาม (2) ในบริษทัที่อยูภายใตการควบคุม โดยการถือหุนและมีสิทธิ 
ออกเสียงของบริษัทดังกลาวในแตละทอดเกินกวารอยละหาสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทที่อยูภายใตการควบคมุนั้น 

(4) บริษัทที่บริษัทตางประเทศ หรือบริษัทตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุนและ 
มีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
  “บริษัทรวม” หมายความวา   บริษัทที่บริษัทตางประเทศหรือบริษัทยอยถือหุน 
และมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินกวารอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทนั้น 
  “การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานในวงจํากัด” หมายความวา    
  (1)  การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานที่มีจํานวนไมเกิน 
สามสิบหารายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ 
  (2)  การเสนอขายหุนใหแกกรรมการหรือพนักงานที่มีมลูคาการเสนอขายไมเกนิ 
ยี่สิบลานบาทในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ   ทั้งนี้ การคํานวณมูลคารวมของหุนดังกลาว 
ใหถือเอาราคาเสนอขายหุนนั้นเปนเกณฑ 
  “แบบแสดงรายการขอมูล” หมายความวา   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพย 
  “การปดการขาย” หมายความวา  การที่บริษัทตางประเทศไดขายหลักทรัพย 
ตามที่เสนอขายไวทั้งหมดแลว หรือโครงการสิ้นสุดอายแุลว 
  “โครงการ” หมายความวา   โครงการใหสิทธิซ้ือหลักทรัพยแกกรรมการหรือ
พนักงาน 
  “สํานักงาน” หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย 
  1“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา  ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผล ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

 

                                                        
1  ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 49/2543 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศ 
   ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย  
    (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2544  เปนตนไป 
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สวนที่ 1 
การขออนุญาตและการอนญุาต 

    
 
  ขอ 4   บริษัทตางประเทศทีป่ระสงคจะเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในประเทศไทยใหอยูภายใตบังคับประกาศนี้   
 
  ขอ 5   การเสนอขายหลักทรัพยตามขอ 4 โดยบริษัทตางประเทศซึ่งเขาหลักเกณฑ 
ตอไปนี้ใหกระทําไดโดยถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลว 
  (1)  (ก)  บริษทัตางประเทศซึ่งมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ของประเทศที่มีหนวยงานทีก่ํากับดแูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือ 
 (ข)  บริษัทตางประเทศซึ่งมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
ที่เปนสมาชิกของ Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV)  และ 

(2)  บริษัทตางประเทศมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ
และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสาธารณชนตามกฎเกณฑของหนวยงานหรือองคการตาม (1) แลว 
 
  ขอ 6   บริษัทตางประเทศทีม่ิใชบริษัทตามขอ 5 จะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
ใหเสนอขายหลักทรัพยตามขอ 4 ก็ตอเมื่อสามารถแสดงตอสํานักงานไดวา  

(1) การเปดเผยขอมูลของบริษัทตางประเทศอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
หรือองคการซึ่งมีหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการคุมครองผูถือหลักทรัพยในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ไมตางจากการเปดเผยขอมูลของบริษัทตางประเทศตามขอ 5(1)(ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี    
  (2)   บริษัทตางประเทศมีการเปดเผยขอมลูของบริษัทตามกฎเกณฑของหนวยงาน 
หรือองคการตาม (1) แลว 

ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งไปยังบริษัทตางประเทศ
โดยไมชักชา 
 
  ขอ 7   ในกรณทีี่หลักทรัพยตามขอ 5 หรือขอ 6 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ซ้ือหุน เมื่อบริษัทตางประเทศไดรับอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ใหถือวา 
บริษัทตางประเทศนั้นไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวดวย 
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สวนที่ 2 
การเปดเผยขอมูลกอนการเสนอขายหลักทรัพย 

    
 

  ขอ 8  เวนแตเปนการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานในวงจํากดั 
ใหบริษัทตางประเทศดําเนนิการดังตอไปนี้ กอนการเสนอขาย 

(1) แตงตั้งบุคคลในประเทศไทยเพื่อเปนตวัแทนของบริษัทตางประเทศในการ 
ติดตอกับสํานกังานและผูถือหลักทรัพยของบริษัทตางประเทศซึ่งอยูในประเทศไทย  และในการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
และประกาศทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว   

(2) ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงานจาํนวนสามชุด 
 (3)  จัดใหมีสําเนาเอกสารตาม (2) ไว ณ สถานที่ตั้งของบุคคลที่เปนตัวแทนของ 
บริษัทตางประเทศตาม (1) หรือ ณ สถานประกอบการที่กรรมการหรือพนักงานปฏิบัตงิานอยู   
เพื่อแจกจายแกกรรมการหรอืพนักงาน หรือเพื่อใหกรรมการหรือพนักงานตรวจดูได 
  (4)  จัดใหมีบคุลากรที่มีความรูความเขาใจขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวน และเอกสารอื่นใดที่บริษทัตางประเทศมีหนาที่ตองยืน่ตอสํานักงานตามประกาศนี้  
เพื่อทําหนาที่ตอบขอซักถามของกรรมการหรือพนักงานเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวในระหวางเวลาทําการ  
ตั้งแตวนัที่บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงานจนถึงวันทีย่กเลิก
โครงการกอนการขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานหรือวันทีป่ดการขาย แลวแตกรณ ี

 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการเสนอขายหลักทรัพยที่บริษัทตางประเทศ
ซ้ือคืนมาจากผูถือหลักทรัพย (treasury stock) เฉพาะกรณทีี่บริษัทตางประเทศนั้นเปนบริษัทตามขอ 5 
หรือแสดงไดวาเปนบริษัทตามขอ 6  
 
  ขอ 9   แบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นตอสํานักงานตามขอ 8 ใหประกอบดวย
เอกสารและขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) เอกสารที่ปรากฏรายละเอียดของขอมูลอยางนอยตามรายการที่กําหนดไวใน 
มาตรา 69(1) ถึง (10) หรือมาตรา 71(1) ถึง (4) แลวแตกรณ ี
  (2)  เอกสารการเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ และฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษัทที่เปนปจจุบนั  ซ่ึงบริษัทตางประเทศตองยื่นตอหนวยงานหรือองคการ 
ตามขอ 5 หรือขอ 6 เพื่อเปดเผยตอสาธารณชน    
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(3) ลายมือช่ือของผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัตางประเทศเพื่อรับรองความ 

ถูกตองครบถวนของขอมูล 
(4) เอกสารที่แสดงวาบริษัทตางประเทศไดแตงตั้งบุคคลในประเทศไทยเปน 

ตัวแทนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอ 8(1) 
  ในกรณีที่เอกสารตาม (2) มีรายละเอียดของขอมูลที่ปรากฏในเอกสารตาม (1) 
ครบถวน ใหถือวาแบบแสดงรายการขอมูลที่ไดยื่นประกอบดวยเอกสารตาม (1)  แลว 
  ในกรณีที่เอกสารตาม (1) (2) หรือ (4) เปนภาษาตางประเทศอื่นนอกจาก 
ภาษาอังกฤษ ใหบริษัทตางประเทศจัดใหมคีําแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
โดยใหผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทตางประเทศ หรือบริษัทรวม บริษทัยอย หรือสาขาของ 
บริษัทดังกลาว  ซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทยรับรองความถูกตองของคําแปลและยืน่ตอสํานักงาน 
พรอมเอกสารดังกลาว 
 1นอกจากการยื่นขอมูลในรปูเอกสารสิ่งพิมพแลว ใหบริษัทตางประเทศยื่นแบบ 
แสดงรายการขอมูลตามวรรคหนึ่งและคําแปลเอกสารดังกลาวตามวรรคสามตอสํานักงานในรูป
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบการรับสงขอมูลตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดดวย  ทั้งนี้ ขอมูลที่
บริษัทตางประเทศยื่นตอสํานกังานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองมีขอความ
ถูกตองตรงกัน 

 
  ขอ 10   ภายใตบังคับมาตรา 68 และมาตรา 75  ในกรณทีี่บริษัทตางประเทศได
ชําระคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนดแลว ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนที่ยื่นตามขอ 8 มีผลใชบังคับ
ในวนัดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อพนกําหนดสิบหาวนันับแตวนัที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล
และรางหนังสือช้ีชวนครบถวนตามทีก่ําหนด 

(2)  ในวนัทําการถัดจากวนัทีสํ่านักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนครบถวนตามที่กําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาที่ใหกรรมการหรือพนักงานซื้อ 
หรือใชสิทธิซ้ือหลักทรัพยจะเริ่มขึ้นเมื่อพนเวลาอยางนอยสิบหาวนันบัแตวนัที่สํานกังานไดรับ 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนครบถวนตามที่กําหนด 

                                                        
1  ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 49/2543 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศ 
   ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย  
   (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2544  เปนตนไป 
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  ขอ 11   รางหนังสือช้ีชวนทีบ่ริษัทตางประเทศตองยื่นตอสํานักงานตามขอ 8  
ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 72 

 
สวนที่ 3 

การเปดเผยขอมูลและหนาทีภ่ายหลังการเสนอขายหลักทรัพย 
    

 
  ขอ 12   เวนแตเปนการเสนอขายหลักทรพัยใหแกกรรมการหรือพนกังานในวงจํากัด  
นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนของบริษัทตางประเทศที่ไดยื่นตอสํานกังาน
ตามสวนที่ 2 มีผลใชบังคับ ใหบริษัทตางประเทศมีหนาที่ดังตอไปนี ้
  (1)  จัดสงงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและ 
รายงานเหตุการณสําคัญที่กระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพยที่ตองเปดเผยตอสาธารณชน 
ซ่ึงบริษัทตางประเทศตองยืน่ตอหนวยงานหรือองคการตามขอ 5 หรือขอ 6  และรับรองความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตางประเทศ ใหแกสํานักงานจาํนวนสองชุด 
  (2)  จัดใหมีสําเนาเอกสารตาม (1)ไว ณ สถานที่ตั้งของบุคคลที่เปนตัวแทนของ
บริษัทตางประเทศตามขอ 8(1) หรือ ณ สถานประกอบการที่กรรมการหรือพนักงานปฏิบัติงานอยู 
  ทั้งนี้  ใหบริษทัตางประเทศปฏิบัติตามวรรคหนึ่งภายในสิบหาวันนบัแตวันที ่
บริษัทตางประเทศยื่นเอกสารดังกลาวตอหนวยงานหรือองคการตามขอ 5 หรือขอ 6 

ในกรณีที่เอกสารตาม (1)  เปนภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
ใหบริษัทตางประเทศจัดใหมีคําแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยให 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัตางประเทศ หรือบริษัทรวม บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว   
ซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทยรับรองความถูกตองของคําแปลและยื่นตอสํานกังานพรอมเอกสารดังกลาว 
 1นอกจากการยื่นขอมูลในรปูเอกสารสิ่งพิมพแลว ใหบริษัทตางประเทศยื่นเอกสาร
ตาม (1) และคาํแปลเอกสารดังกลาวตามวรรคสามตอสํานักงานในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบการรับสงขอมูลตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดดวย  ทั้งนี้ ขอมูลที่บริษัทตางประเทศยืน่ตอ
สํานักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองมีขอความถูกตองตรงกัน และตอง
ไมมีการแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ควร
บอกใหแจ 
                                                        
1  ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 49/2543 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศ 
   ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย  
   (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2544  เปนตนไป 
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    ขอ 13   ใหบริษัทตางประเทศสิ้นสุดหนาทีต่ามขอ 12 เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้ 
  (1)  เมื่อบริษัทตางประเทศยกเลิกโครงการกอนการขายหลักทรัพยแกกรรมการ 
หรือพนักงาน 

(2) เมื่อปดการขาย  
ใหบริษัทตางประเทศแจงเหตุตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานกอนถึงกําหนดเวลา 

สงงบการเงินและรายงานตาง ๆ ของบริษัทตามขอ 12 
 
  ขอ 14   ในกรณีที่มีการออกใบหลักทรัพย ใหบริษัทตางประเทศสงมอบ 
ใบหลักทรัพยตอผูถือหลักทรัพยโดยปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ 
ตลาดหลักทรพัยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 88 
 
  ขอ 15   ใหบริษัทตางประเทศที่ไดรับอนุญาตตามประกาศนี้รายงานผลการขาย 
หลักทรัพยโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 
 (นายธารินทร  นิมมานเหมนิท) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 4 ส.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 26/2543 

การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศใหแก 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม  
บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

18 ส.ค. 43 เปนตนไป) 
1 26 ต.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ. 9/2543 
การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตางประเทศใหแก 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตางประเทศ บริษัทรวม  
บริษัทยอย หรือสาขาของบริษัทดังกลาว ในประเทศไทย 
(ฉบับที่ 2) 

แกไขประกาศ กจ.26/2543 ดังนี้ 
1. เพิ่มนิยาม “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” 
2. เพิ่มเติม ขอ 9 วรรค 4,  ขอ 12 วรรค 4  

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ม.ค. 44 เปนตนไป) 
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