
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 30 /2555 
เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 

ใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ 
หรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย 

(ฉบบัท่ี 2 ) 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั
ท่ีมีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 31/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(6)  “พนกังาน”  หมายความว่า   พนกังานของบริษทัต่างประเทศ หรือของบริษทัในเครือ 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย  และใหห้มายความรวมถึงตวัแทนประกนัชีวิตดว้ย” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6/1) ในขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

“(6/1)  “ตวัแทนประกนัชีวิต”  หมายความวา่   ตวัแทนประกนัชีวิตตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยประกนัชีวิต ของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือท่ีเป็นบริษทัประกนัชีวิต” 
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ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (9) และ (10) ในขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
  “(9)  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบั
ดูแลตลาดทุนของประเทศดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศมีหุ้นจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศนั้นอยู ่โดยหากมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่หน่ึงประเทศ ใหห้มายถึง
หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั   

(ข)  ประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนจดัตั้งขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศนั้น
ไม่มีหุ้นจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
 (10)  “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั”  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีหุ้น 
ของบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขายอยู่แลว้ และในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการจดทะเบียน 
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศมากกวา่หน่ึงแห่ง ใหห้มายถึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างประเทศ
ระบุว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 และขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 31/2551  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 2   การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ 
พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นประเทศไทย ใหถื้อวา่บริษทัต่างประเทศไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  
และใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี   
  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใหถื้อวา่บริษทั
ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 3   ในกรณีที่บริษทัต่างประเทศประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ให้แก่ตวัแทนประกนัชีวิต ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงาน เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1)  โครงการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบแทนและ 
จูงใจตวัแทนประกนัชีวิตท่ีสร้างรายไดห้รือท าประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั และตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า 
เป็นการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 

 (ก)  ปฏิบติังานใหเ้ฉพาะกบับริษทัหรือบริษทัในเครือ (exclusive agent) และ 
 (ข)  มีรายไดห้รือท าประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัหรือบริษทัในเครืออยา่งต่อเน่ือง  

โดยพิจารณาจากปริมาณกรมธรรมห์รือจ านวนเบ้ียประกนัเป็นส าคญั (active agent) 
 (2)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตกระท าไดโ้ดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่  
 (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ตวัแทนประกนัชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีไดด้ าเนินการไปพร้อมกนัหรือในช่วงเวลาเดียวกนั  
 (4)  มีการแต่งตั้งหรือด าเนินการให้มีการแต่งตั้งบริษทัในเครือซ่ึงเป็นบริษทั 
ประกนัชีวิตในประเทศไทย เป็นผูดู้แลรับผิดชอบการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามโครงการ 
 (5)  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น  
บริษทัไดจ้ดัให้มีเง่ือนไขการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับท่ีแสดงว่าบุคคลท่ีใชสิ้ทธิตอ้งยงัมีสถานะเป็น 
ตวัแทนประกนัชีวิตตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย เวน้แต่มีขอ้ตกลงเป็นประการอ่ืน 
ในกรณีท่ีตวัแทนประกนัชีวิตเสียชีวิต” 

 ขอ้ 5   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 31/2551  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
  “ขอ้ 3/1   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสัง่มิใหก้ารอนุญาตตามขอ้ 2 และขอ้ 3 มีผล หรือสั่งระงบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ได ้
  (1)  บริษทัท่ีจะออกหรือเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสม 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือจะไม่สามารถปฏิบติั
ตามประกาศน้ีได ้
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 (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าใหผู้ล้งทุน 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน” 

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

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


