
- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ.  29/2555 
เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

(ฉบบัท่ี 2) 
_________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 32/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 “(5)  “พนกังาน”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
หรือบริษทัยอ่ย เน่ืองจากการจา้งแรงงาน โดยไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง หรือส่ิงของอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 
การท างาน และในกรณีท่ีขอ้ความมิไดแ้สดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้หมายความรวมถึงตวัแทน 
ประกนัชีวิตดว้ย” 

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) และ (5/2) ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  
 “(5/1)  “ตวัแทนประกนัชีวิต”  หมายความวา่   ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิตของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย ในกรณีท่ีบริษทัดงักล่าว 
เป็นบริษทัประกนัชีวิต 
 (5/2)  “บริษทัประกนัชีวิต”  หมายความวา่   บริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ประกนัชีวิต” 
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 
เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 “ขอ้ 4   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัตามขอ้ 3 ใหแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังาน ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ และให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ภายหลงัการอนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2” 

ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/1 ขอ้ 4/2 และขอ้ 4/3 ในหมวด 1 การอนุญาต 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 “ขอ้ 4/1   ในกรณีท่ีบริษทัตามขอ้ 3 ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใหแ้ก่
ตวัแทนประกนัชีวิต ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโครงการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้แก่ 
ตวัแทนประกนัชีวิตไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

(2)  โครงการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตาม (1) มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบแทน 
และจูงใจตวัแทนประกนัชีวิตท่ีสร้างรายไดห้รือท าประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั  ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตอ้งมีมติไวอ้ยา่งชดัแจง้ให้จดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ปฏิบติังานใหเ้ฉพาะกบับริษทัหรือบริษทัย่อย (exclusive agent) และ 
 (ข)  มีรายไดห้รือท าประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง โดยพิจารณา

จากปริมาณกรมธรรมห์รือจ านวนเบ้ียประกนัเป็นส าคญั (active agent) 
 ขอ้ 4/2 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่โดยบริษทัในขอ้ 3(4) 
ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  บริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพกบัส านกังาน ซ่ึงมีขอ้ความ 
ท่ีแสดงวา่ บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าว
จะท าใหห้ลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถจ ากดัผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
กรรมการและพนกังานของบริษทัได ้ เวน้แต่มีขอ้ตกลงเป็นประการอ่ืนในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังาน
เสียชีวิต  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดั
การโอนดงักล่าว 
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 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพต่อตวัแทนประกนัชีวิต นอกจาก
ด าเนินการตาม (1) แลว้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้เง่ือนไขการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับท่ีแสดงวา่ บุคคลท่ีใชสิ้ทธิตอ้ง 
ยงัมีสถานะเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  เวน้แต่ 
มีขอ้ตกลงเป็นประการอ่ืนในกรณีท่ีตวัแทนประกนัชีวิตเสียชีวิต 
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหถื้อวา่บริษทัตามขอ้ 3 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นเพื่อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นดว้ย 
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ท่ีจดัใหมี้ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหถื้อวา่บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานให้แต่งตั้งบุคคลท่ี 
บริษทัจะแต่งตั้งเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ลว้ดว้ย  

ขอ้ 4/3   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งมิใหก้ารอนุญาตตามขอ้ 4 ขอ้ 4/1 และขอ้ 4/2 มีผล หรือสั่งระงบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ได ้

(1)  บริษทัท่ีจะออกหรือเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสม 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือจะไม่สามารถปฏิบติั 
ตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าใหผู้ล้งทุน 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน” 

ขอ้ 5   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/4 ในหมวด 2 เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
  “ขอ้ 4/4   เวน้แต่จะมีการก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การปฏิบติัตามเง่ือนไขในหมวดน้ี   
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หลกัทรัพยท่ี์บริษทัจะเสนอขายหรือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หากในการเสนอขาย 
หรือจดัสรรดงักล่าวมีการเสนอขายหรือจดัสรรให้แก่กรรมการในฐานะพนกังานดว้ย ใหถื้อวา่การเสนอขาย
หรือจดัสรรในฐานะเช่นนั้น เป็นการเสนอขายหรือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 8 ขอ้ 10  
ขอ้ 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14  
   (2)  หลกัทรัพยท่ี์บริษทัจะเสนอขายหรือจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน หากการเสนอขาย 
หรือจดัสรรดงักล่าวไดมี้การจดัสรรใหแ้ก่พนกังานในฐานะตวัแทนประกนัชีวิตดว้ย ใหน้ าการเสนอขาย 
หรือจดัสรรในฐานะเช่นนั้นมาค านวณรวมในส่วนของการเสนอขายหรือจดัสรรใหพ้นกังานดงักล่าว 
เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ 8 ขอ้ 10 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14 
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  (3)   การแสดงขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 8(2)(ค) และ (3) ขอ้ 12(1) ขอ้ 13(2) 
และขอ้ 14 และมติท่ีประชุมตามขอ้ 5(2) ขอ้ 12(3) ขอ้ 13(2) และขอ้ 14  หากกรรมการหรือพนกังาน 
ท่ีบริษทัจะเสนอขายหรือจดัสรรหลกัทรัพยใ์หมี้หลายฐานะ ใหแ้สดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละฐานะ 
อยา่งชดัเจน” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (3) ในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ข)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อบริษทัท่ีจะลงทะเบียนการโอน
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหบ้ริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าว  
หากพบวา่เป็นการโอนท่ีจะขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน บริษทัตอ้งไม่ลงทะเบียน 
การโอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น  เวน้แต่มีขอ้ตกลงเป็นประการอ่ืนในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังาน
เสียชีวิต  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัใหมี้นายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ บริษทัตอ้งด าเนินการให้ 
นายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย” 

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


