- ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 29/2555
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับที่ 2)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) “พนักงาน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงตกลงทางานให้แก่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั ย่อย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อสิ่ งของอื่นใดเป็ นการตอบแทน
การทางาน และในกรณี ที่ขอ้ ความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึงตัวแทน
ประกันชีวิตด้วย”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (5/1) และ (5/2) ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“(5/1) “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย ในกรณีที่บริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต
(5/2) “บริ ษทั ประกันชีวิต” หมายความว่า บริ ษทั ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิต”

2
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ของบริ ษทั ตามข้อ 3 ให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงาน ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว และให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ภายหลังการอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 4/1 ข้อ 4/2 และข้อ 4/3 ในหมวด 1 การอนุญาต
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ข้อ 4/1 ในกรณี ที่บริ ษทั ตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัวแทนประกันชีวิต ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัวแทนประกันชีวิตไว้อย่างชัดแจ้ง
(2) โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตาม (1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทน
และจูงใจตัวแทนประกันชีวิตที่สร้างรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ต้องมีมติไว้อย่างชัดแจ้งให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั ิงานให้เฉพาะกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (exclusive agent) และ
(ข) มีรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จากปริ มาณกรมธรรม์หรื อจานวนเบี้ยประกันเป็ นสาคัญ (active agent)
ข้อ 4/2 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ในข้อ 3(4)
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) บริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพกับสานักงาน ซึ่งมีขอ้ ความ
ที่แสดงว่า บริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าว
จะทาให้หลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถจากัดผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกลุ่มบุคคลที่เป็ น
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ได้ เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่กรรมการหรื อพนักงาน
เสี ยชีวิต ทั้งนี้ ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนในวันที่สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัด
การโอนดังกล่าว

3
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อตัวแทนประกันชีวิต นอกจาก
ดาเนินการตาม (1) แล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงื่อนไขการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับที่แสดงว่า บุคคลที่ใช้สิทธิตอ้ ง
ยังมีสถานะเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เว้นแต่
มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่ตวั แทนประกันชีวิตเสี ยชีวิต
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้ถือว่าบริ ษทั ตามข้อ 3
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นด้วย
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ที่จดั ให้มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานให้แต่งตั้งบุคคลที่
บริ ษทั จะแต่งตั้งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ล้วด้วย
ข้อ 4/3 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งมิให้การอนุญาตตามข้อ 4 ข้อ 4/1 และข้อ 4/2 มีผล หรื อสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ได้
(1) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 4/4 ในหมวด 2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ข้อ 4/4 เว้นแต่จะมีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในหมวดนี้
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการ หากในการเสนอขาย
หรื อจัดสรรดังกล่าวมีการเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการในฐานะพนักงานด้วย ให้ถือว่าการเสนอขาย
หรื อจัดสรรในฐานะเช่นนั้น เป็ นการเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 8 ข้อ 10
ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
(2) หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่พนักงาน หากการเสนอขาย
หรื อจัดสรรดังกล่าวได้มีการจัดสรรให้แก่พนักงานในฐานะตัวแทนประกันชีวิตด้วย ให้นาการเสนอขาย
หรื อจัดสรรในฐานะเช่นนั้นมาคานวณรวมในส่ วนของการเสนอขายหรื อจัดสรรให้พนักงานดังกล่าว
เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
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(3) การแสดงข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมตามข้อ 8(2)(ค) และ (3) ข้อ 12(1) ข้อ 13(2)
และข้อ 14 และมติที่ประชุมตามข้อ 5(2) ข้อ 12(3) ข้อ 13(2) และข้อ 14 หากกรรมการหรื อพนักงาน
ที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรหลักทรัพย์ให้มีหลายฐานะ ให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละฐานะ
อย่างชัดเจน”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (3) ในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(ข) ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริ ษทั ที่จะลงทะเบียนการโอน
หลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้บริ ษทั ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว
หากพบว่าเป็ นการโอนที่จะขัดต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดไว้กบั สานักงาน บริ ษทั ต้องไม่ลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่กรรมการหรื อพนักงาน
เสี ยชีวิต ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษทั จัดให้มีนายทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริ ษทั ต้องดาเนินการให้
นายทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย”
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

