- ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30 /2555
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2 )
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภ าพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(6) “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อของบริ ษทั ในเครื อ
ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงตัวแทนประกันชีวิตด้วย”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (6/1) ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“(6/1) “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันชีวิต ของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อที่เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต”
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (9) และ (10) ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“(9) “หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับ
ดูแลตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้
(ก) ประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหุ้นจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศนั้นอยู่ โดยหากมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเทศ ให้หมายถึง
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์หลัก
(ข) ประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
ไม่มีหุ้นจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(10) “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หุ้น
ของบริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนซื้ อขายอยู่แล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ต่างประเทศ
ระบุว่าเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 2 การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นประเทศไทย ให้ถือว่าบริ ษทั ต่างประเทศได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
และให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้
ในกรณีที่หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น ให้ถือว่าบริ ษทั
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวด้วย
ข้อ 3 ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ให้แก่ตวั แทนประกันชี วิต ให้ถือว่าได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนและ
จูงใจตัวแทนประกันชีวิตที่สร้างรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั และต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) ปฏิบตั ิงานให้เฉพาะกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ (exclusive agent) และ
(ข) มีรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื ออย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาจากปริ มาณกรมธรรม์หรื อจานวนเบี้ยประกันเป็ นสาคัญ (active agent)
(2) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตกระทาได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตเป็ นส่ วนหนึ่งของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้ดาเนิ นการไปพร้อมกันหรื อในช่วงเวลาเดียวกัน
(4) มีการแต่งตั้งหรื อดาเนิ นการให้มีการแต่งตั้งบริ ษทั ในเครื อซึ่งเป็ นบริ ษทั
ประกันชีวิตในประเทศไทย เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบการจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามโครงการ
(5) ในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงื่อนไขการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นรองรับที่แสดงว่าบุคคลที่ใช้สิทธิ ตอ้ งยังมีสถานะเป็ น
ตัวแทนประกันชี วิตตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ดว้ ย เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่น
ในกรณีที่ตวั แทนประกันชีวิตเสี ยชีวิต”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ข้อ 3/1 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสั ยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสัง่ มิให้การอนุญาตตามข้อ 2 และข้อ 3 มีผล หรื อสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ได้
(1) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ได้
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(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

