ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ฉบับประมวล)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) 2 คำว่ำ “หุ้นรองรับ” “ผู้ลงทุนสถำบัน” “แบบแสดงรำยกำรข้อมูล” “บริษัทจดทะเบียน”
“บริษัทย่อย” “ผู้บริหำร” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของคำดังกล่ำว
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศ
เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
(2) “ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(3) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ
(4) “ข้อกาหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท
ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

2

(1) ของข้อ 2 ถูกแก้ไขโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 16/2554 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหำคม 2554

2
(5) “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ต่ากว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคา
เสนอขายเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาต่า
(6) “การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่กาหนดราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับมี
ลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(7) “การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพที่กาหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
ข้อ 3 บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
ตามประกาศนี้ ต้องเป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ให้การเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อประชาชนเป็นไป
ตามหมวด 1
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจากัด
เป็นไปตามหมวด 3
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยไม่มีการเรียกชาระราคาสาหรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทมหาชนจากัดนั้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิต่อเมื่อเป็นไปตามหมวด 1 หรือหมวด 3 แล้วแต่กรณี
(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าที่
ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจากัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
มหาชนจากัด เป็นไปตามหมวด 2
(5) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทกรณีอื่นนอกจาก (4) เป็นไปตามหมวด 1 หรือ
หมวด 3 แล้วแต่กรณี
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ข้อ 4 3 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสานักงาน ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับตามคาขอได้
(1) บริษัทหรือการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ มีลักษณะหรือ
รูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทาให้
พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะ
หรือนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 4/1 3 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรือไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บั ง คั บ กั บ การเสนอขายใบสาคั ญแสดงสิทธิและหุ้ นรองรับ ที่ไ ด้ รับอนุ ญาตได้ โดยคานึง
ถึง ความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(1) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนัยสาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริษัทมีข้อจากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริษัทมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
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ข้อ 4 ถูกแก้ไข และ ข้อ 4/1 ถูกเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 47/2555 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงiสิทธิ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กันยำยน
2555 มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 ตุลำคม 2555
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ข้อ 4/2 6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงำนที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้
สำนักงำนอำจสั่งระงับกำรเสนอขำยหรือสั่งยกเลิกกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมหมวด 2 หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตำมหมวด 3 ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขำยหรือ
ยังมิได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้
(1) ผู้ได้รับอนุญำตมีข้อบกพร่องหรือมีควำมไม่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับหรือจะไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตได้
(2) ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อกำรตัดสินใจลงทุน
(3) กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับมีลักษณะที่อำจเข้ำข่ำยเป็นกำร
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่นที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อ 4/3 6 ในกำรจำหน่ำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อประชำชนตำมหมวด 1
บริษัทที่ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออก
ตรำสำรทุนด้วย
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ข้อ 4/2 ถูกแก้ไข และ ข้อ 4/3 ถูกเพิม่ เติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.75/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 ต.ค. 2558
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 ธ.ค. 2558
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หมวด 1
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับต่อประชาชน
ส่วนที่ 1
การขออนุญาตและการอนุญาต
ข้อ 5 5 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
ต่อประชำชนยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนดโดยมี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงำนให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญำต และให้บริษัท
ชำระค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตต่อสำนักงำนเมื่อแบบคำขออนุญำต พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบ
คำขออนุญำตถูกต้องครบถ้วนตำมคู่มือสำหรับประชำชน ทั้งนี้ ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่และกำรขออนุมัติโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ในกรณีที่บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
ต่อประชำชนประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตำมประกำศนี้ ให้ บริษัทยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้ง
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงำนก่อนที่สำนักงำนจะเริ่มพิจำรณำคำขออนุญำตตำม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ระบุในคู่มือสำหรับประชำชน โดยสำนักงำนจะพิจำรณำ
คำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำเดียวกันกับกำรพิจำรณำกำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง
ข้อ 6 ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใด
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษัทต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด

5

แก้ไขโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.25/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558 มีผลใช้บงั คับวันที่ 20 ก.ค. 2558
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ข้อ 7 5 เมื่อสำนักงำนได้รับคำขออนุญำต พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
ตำมคู่มือสำหรับประชำชนแล้ว ให้สำนักงำนดำเนินกำรสอบทำนข้อเท็จจริงตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่
ระบุในคู่มือสำหรับประชำชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จำกกำรสอบทำนข้อเท็จจริงเพื่อให้บริษัท
ชี้แจงข้อสังเกตนั้นภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินกำรดังกล่ำวให้
แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงำนได้รับคำขออนุญำต พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วนตำมคู่มือสำหรับประชำชน
ให้สำนักงำนแจ้งผลกำรพิจำรณำคำขออนุญำตภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่สำนักงำน
ได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจำกกำรสอบทำนข้อเท็จจริงจำกบริษัท
ข้อ 8 บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และ
หุ้นรองรับตามหมวดนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในส่วนที่ใช้บังคับกับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ข้อกาหนดของใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ขัดแย้งกับลักษณะที่กาหนดตามข้อ 9
(ข) มีจานวนหุ้นรองรับไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้อ 10 เว้นแต่เป็นการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน เนื่องจากเป็นกรณี
ที่มีเหตุจาเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากบริษัท
อยู่ในภาวะที่มีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัท หรือกรณีอื่นใด
(ค) ออกตามข้อกาหนดสิทธิที่เป็นไปตามข้อ 11
(4) ได้ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท (dilution effect)
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามข้อ 12

5

แก้ไขโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.25/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558 มีผลใช้บงั คับวันที่ 20 ก.ค. 2558
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ข้อ 9 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีอายุแน่นอน ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) มีหุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัท
(3) กาหนดราคาและอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
(4) มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันใช้สิทธิ
ข้อ 10 จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขาย
ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจานวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
การคานวณจานวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้รวมถึงจานวนหุ้นอื่น
นอกจากหุ้นรองรับ ซึ่งบริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
(2) จานวนหุ้นที่บริษัทได้จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้รวมถึงจานวนหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ข้อ 11 ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงถึงอายุ ราคา อัตรา
และวิธีการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(3) ค่าเสียหายที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
จัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัท
ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่มีการใช้สิทธิ
กับราคาที่จะซื้อหุ้นตามสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
(4) มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อผูกพันดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีข้อกาหนดให้บริษัท
สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ข้อผูกพันดังกล่าวต้อง
1. ได้รับการรับรองจากบริษัทว่ามีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง
การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกาหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทาที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
2. กาหนดให้บริษัทต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กาหนดไว้
3. ได้รับการรับรองจากบริษัทว่ามีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อผูกพันดังกล่าว
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(ข) เหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อมิให้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม พร้อมทั้งวิธีคานวณ ทั้งนี้ เหตุแห่งการปรับสิทธิหมายถึงกรณีดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่าหรือมีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ความในวรรคหนึ่ง (4)(ข) มิให้ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะ
ตาม 1. ถึง 6. ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยแสดงได้ว่า จะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้
ผู้ลงทุนที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนว่า บริษัทจะไม่ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงอัตราหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อ 12 บริษัทต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท (dilution effect)
(1) จัดให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นรองรับ แสดงข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็น
ราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เป็นต้น
(ข) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น
ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
(control dilution)
(ค) วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ง) ข้อมูลอื่นใดที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(2) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติ
ให้บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคาขออนุญาต
ตามข้อ 5
(3) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า ผู้ขออนุญาต
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุม
(ข) หนังสือนัดประชุมตาม (ก) มีข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งนอกจากต้องมีข้อมูลตาม (1) แล้วอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในเรื่อง
จานวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งวิธีการคานวณ
4. ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคล
ที่คาดว่าจะเสนอขาย
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในราคาต่าที่ขออนุมัติออกในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)
เมื่อมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)
6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในราคาต่าตาม (ง)
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจาเป็นในการ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
เปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซือ้ หุ้นตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของ
ราคาตลาดที่ใช้และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
8. ข้อมูลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
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(ค) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขออนุมัติ ให้แสดง
ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
(ง) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในราคาต่าด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นรองรับนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัทที่ต้องเพิ่มทุนตาม
แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทต้องจัด
ให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ
(2) กรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 13 เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ตาม
หมวดนี้ ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย
ข้อ 14 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นการ
ปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 11(4) (ข) บริษัทจะดาเนินการโดยการปรับราคาและ
อัตราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือปรับราคาตามใบสาคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่า
บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสานักงานแล้ว
ข้อ 14/1 3 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคั ญแสดงสิท ธิและหุ้ นรองรับ ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีสานักงานนามาพิจารณา
เพื่ออนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาต
ให้เสนอขายใบสาคั ญแสดงสิท ธิและหุ้น รองรั บ นั้น ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
3

ข้อ 14/1 ถูกเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 47/2555 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กันยำยน 2555
มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 ตุลำคม 2555
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(1) สั่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับหรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคั ญแสดงสิ ทธิและหุ้ น รองรับ
ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อใบสาคั ญแสดงสิทธิแ ละหุ้นรองรับ นั้น”
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 15 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนนี้
(1) ดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) 5 เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภำยในหกเดือนนับแต่
วันทีส่ ำนักงำนแจ้งผลกำรอนุญำต หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำวและยังประสงค์จะเสนอขำยหุ้นต่อไป ให้บริษัทที่ได้รับอนุญำตมีหนังสือถึงสำนักงำน
ก่อนพ้นระยะเวลำดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันเพื่อขอขยำยระยะเวลำเสนอขำย โดยต้องแจ้งเหตุผล
ของกำรขอขยำยระยะเวลำและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริษัทที่ได้รับอนุญำตตำมข้อ 8(2)
ในส่วนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี นัยสำคัญ (ถ้ำมี) ในกรณีนี้ ให้สำนักงำนมีอำนำจขยำยระยะเวลำ
ให้อีกได้ตำมที่เห็นสมควร แต่ระยะเวลำดังกล่ำวต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สำนักงำนแจ้ง
ผลกำรอนุญำตครั้งแรก
(ข) กาหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

5

แก้ไขโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.25/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 20 ก.ค. 2558
16 ต.ค. 55
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุญาตของสานักงาน
เป็นอันสิ้นสุดลง
(2)2 ตลอดระยะเวลำที่บริษัทที่ไ ด้รับอนุญำตมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ออกตำมควำมในมำตรำ 56 บริษัทที่ได้รับอนุญำต
ต้องปฏิบัติตำมข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้ในคำขออนุญำต หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งดำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุม ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ 16 ภายหลังการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้
จะต้องไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิและต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ข้อ 17 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังการเสนอขาย
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรให้สานักงานทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ข้อ 18 ในกรณีที่สานักงานพบว่าภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้บริษัทมีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
อนุญาต และบริษัทไม่สามารถแก้ไขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
กาหนด ให้สานักงานมีอานาจแจ้งให้บริษัทระงับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่ และ
เมื่อมีการแจ้งแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้
เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อ และหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นอันสิ้นสุดลง

2

(2) ของข้อ 15 ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554
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หมวด 2

การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และหุ้นรองรับ
ข้อ 19 ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่วา่
หน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจากัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด
ให้บริษัทนั้นสามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้รับ
อนุญาตจากสานักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตดังต่อไปนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายต้องมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 8(3)
(2) ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12(1) และ (2) โดยอนุโลม
(3) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ และต้องกาหนด
ให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิต้องเป็นไปตามข้อ 14 และข้อ 17
(5) ไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัทต้อง
เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริษัท
ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกาหนด
6
วรรคสามของข้อ 19 ยกเลิกโดยประกาศ ทจ.75/2558

6

วรรคสำมของข้อ 19 ถูกยกเลิกโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.75/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 ต.ค. 2558
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 ธ.ค. 2558
16 ต.ค. 55
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หมวด 3
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจากัด
ส่วนที่ 1
การอนุญาต
ข้อ 20 การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจากัด
หมายถึง การเสนอขายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อนับรวมกับผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัทแล้ว มีจานวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(2) การเสนอขายที่มีมูลค่าไม่เกินยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน
ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของใบสาคัญแสดงสิทธิให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับเป็นเกณฑ์
(3) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
การนับจานวนผู้ลงทุนตาม (1) และการคานวณมูลค่าการเสนอขายตาม (2) ไม่นับรวม
ส่วนที่เสนอขายให้ต่อผู้ลงทุนตาม (3) ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรือ
ต่างเวลากัน
ข้อ 21 6 กำรอนุญำตให้บริษัทมหำชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย เสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทดังกล่ำวสำมำรถเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้ เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยหลัง
กำรอนุญำตตำมส่วนที่ 2 เฉพำะข้อ 22(1) (1/1) (4) (5) และ (6) และเงื่อนไขตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนดังกล่ำวด้วย

6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.75/2558 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 ต.ค. 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธ.ค. 2558
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(2) กรณีเป็นบริษัทอื่นนอกจำกบริษัทจดทะเบียนตำม (1) ให้บริษัทสำมำรถเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้ โดยถือว่ำได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนต่อเมื่อได้ดำเนินกำร
จดข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขำยนั้นกับสำนักงำน ซึ่งมีข้อควำมที่แสดงว่ำบริษัท
จะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำในทอดใด ๆ หำกกำรโอนดังกล่ำวจะทำให้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครั้งนั้นไม่สำมำรถคงลักษณะของบุคคลในวงจำกัดตำมที่กำหนด
ในข้อ 20 ได้ เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก โดยให้ถือว่ำสำนักงำนรับจดข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำว
ในวันที่สำนักงำนได้รับกำรแสดงเจตนำจดข้อจำกัดกำรโอนที่มีข้อควำมดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ ให้บริษัท
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตตำมส่วนที่ 2 ด้วย
ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด
เนื่องจำกบริษัทตำมวรรคหนึ่งต้องเพิ่มทุนตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยล้มละลำยซึ่งศำลเห็นชอบด้วย
แผนนั้นแล้ว ให้บริษัทดังกล่ำวเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้โดยถือว่ำได้รับ
อนุญำตจำกสำนักงำนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่แผนฟื้นฟูกิจกำรกำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตตำมส่วนที่ 2
เว้นแต่เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 22 บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังนี้
(ก) เป็นใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีข้อความใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงข้อจากัดการโอน
(ข) มีลักษณะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8(3)(ข) ข้อ 9(1) (2) และ(3) และ
ข้อ 11(1) และ(2) และในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีข้อกาหนดเกี่ยวกับเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เหตุและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อ 11(4)(ข) ด้วย โดยอนุโลม
(1/1)3 จัดให้ข้อกาหนดสิทธิมีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้

3

(1/1) ของข้อ 22 ถูกเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 47/2555 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงiiสิทธิ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กันยำยน 2555
มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 ตุลำคม 2555
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(2) ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12 โดยอนุโลม
(3) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ
และต้องกาหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(4) ไม่โฆษณาการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย บริษัทต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มี
ลักษณะหรือมีจานวนอยู่ภายในขอบเขตที่กาหนดไว้ในข้อ 20(1) (2) หรือ (3) เท่านั้น
เอกสารประกอบการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเช่นเดียวกับที่ได้จดแจ้งไว้กับสานักงาน และระบุข้อความตาม (7) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิต้องเป็นไปตามข้อ 14 และข้อ 17
(6) ไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
(7) ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ซึ่งต้อง
ไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว คงค้างอยู่
บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นต่อสานักงานเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน
หรือดาเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทจะได้ยื่นคาขอ
และได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต
เป็นบริษัทจดทะเบียน
ข้อ 23 ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริษัทที่จะลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หากพบว่าเป็นการโอนที่จะขัดต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดไว้กับสานักงาน บริษัทต้องไม่ลงทะเบียน
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธินั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดาเนินการให้
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย

16 ต.ค. 55

ประกาศที่ ทจ. 34/2554 (ฉบับประมวล)

17
หมวด 4
การยื่นเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย
ข้อ 24 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 ยื่นเอกสารหลักฐาน
ต่อสานักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่บริษัทที่ยื่น
คาขออนุญาตดังกล่าวจะแจ้งเป็นหนังสือต่อสานักงานแสดงความประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 26 ให้บริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ แต่ยังมิได้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเพื่อเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และ
หุ้นรองรับตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานแล้วแต่แสดง
ความประสงค์ตามข้อ 25 ที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับมติดังกล่าว แล้วแต่เวลาใดจะสิ้นสุดลงภายหลัง
(1) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้น
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจากัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด
ที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2) บริษัทมหาชนจากัดที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อ
บุคคลในวงจากัด
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ข้อ 27 ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_______________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นออกใหม่ที่รองรับ ทั้งนี้ ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจากัด หรือผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิมของบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 โดยให้บริษัท
สามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีดังกล่าวและหุ้นรองรับได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจาก
สานักงานแล้ว โดยกาหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและต้องขออนุมัติการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
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แก้ไขประกำศ ทจ.34/2551 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 5
2. แก้ไขข้อ 7
3.แก้ไข (ก) ของ (1) ของข้อ 15
แก้ไขประกำศ ทจ.34/2551 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 4/2 และข้อ 21
2. เพิ่มข้อ 4/3
3. ยกเลิกวรรคสำมของข้อ 19

สถำนะ

รำชกิจจำนุเบกษำ

(มีผลใช้บังคับตัง้ แต่
วันที่ 15 ธ.ค. 2551 )

เลขที่ 125 ตอนพิเศษที่ 196 ง
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2551

(มีผลใช้บังคับตัง้ แต่
วันที่ 1 ส.ค. 2554 )
(มีผลใช้บังคับตัง้ แต่
วันที่ 16 ต.ค. 2555 )

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 ก.ค.2558)

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ธ.ค.2558)

20

16 ต.ค. 55

ประกาศที่ ทจ. 34/2554 (ฉบับประมวล)

