
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 31/2551 

เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ 

หรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 88 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
                           (1)  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
                           (2)  “บริษทัในเครือ”  หมายความวา่   บริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย และใหห้มายความ
รวมถึงสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย 
              (3)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ซ่ึงออกโดย 
บริษทัต่างประเทศ 
  (4)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศนั้นเอง 
  (5)  “กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการของบริษทัต่างประเทศ หรือของบริษทัในเครือ 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย  

(6) 2  “พนกังาน”  หมายความว่า   พนกังานของบริษทัต่างประเทศ หรือของบริษทัในเครือ 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย  และใหห้มายความรวมถึงตวัแทนประกนัชีวิตดว้ย 

(6/1) 2   “ตวัแทนประกนัชีวิต”  หมายความวา่   ตวัแทนประกนัชีวิตตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยประกนัชีวิต ของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือท่ีเป็นบริษทัประกนัชีวิต” 

 
               
2  (6) ของขอ้ 1 และ (6/1) ของขอ้ 1 แกไ้ขและเพ่ิมเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย (ฉบบัที่ 2 )   
ลงวนัท่ี 20 มิ.ย. 55  ตามล าดบั  (มีผลใชบ้งัคบั 1 ก.ค. 55) 
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  (7)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  
                                  (ก)  บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละหา้สิบ 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

     (ค)  บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้               
และมีสิทธิออกเสียงของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม โดยการถือหุ้น 
และมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมนั้น 

     (ง)  บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้และ 
มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (8)  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่   บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้ 
และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษทันั้น 

(9) 2   “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบัดูแล
ตลาดทุนของประเทศดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศมีหุ้นจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศนั้นอยู ่โดยหากมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่หน่ึงประเทศ ใหห้มายถึง
หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั   

(ข)  ประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนจดัตั้งขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศนั้น 
ไม่มีหุ้นจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
 (10) 2   “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั”  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีหุ้น  
ของบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขายอยู่แลว้ และในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการจดทะเบียน 
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศมากกวา่หน่ึงแห่ง ใหห้มายถึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างประเทศ
ระบุว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
 
               
2  (9) และ (10) ของขอ้ 1 เพ่ิมเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย (ฉบบัที่ 2 )  ลงวนัท่ี 20 มิ.ย. 55   
(มีผลใชบ้งัคบั 1 ก.ค. 55) 
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  ขอ้ 2 2    การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ 
พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นประเทศไทย ใหถื้อวา่บริษทัต่างประเทศไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  
และใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี   
  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใหถื้อวา่บริษทั
ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 
 

ขอ้ 3 2    ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศประสงค์จะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้แก่
ตวัแทนประกันชีวิต ให้ถือว่าไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(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 3/1 2   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสัง่มิใหก้ารอนุญาตตามขอ้ 2 และขอ้ 3 มีผล หรือสั่งระงบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ได ้
               
2  ขอ้ 2  ขอ้ 3  และ ขอ้ 3/1 แกไ้ขและเพ่ิมเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย (ฉบบัที่ 2 )   
ลงวนัท่ี 20 มิ.ย. 55  ตามล าดบั (มีผลใชบ้งัคบั 1 ก.ค. 55) 
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  (1)  บริษทัท่ีจะออกหรือเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้
 (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าใหผู้ล้งทุน 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 
                          ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีการออกใบหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งมอบใบหลกัทรัพย ์
ต่อผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยปฏิบติัตามประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 88   

ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แสดงรายละเอียดหลกัทรัพย์
รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการใหสิ้ทธิแก่กรรมการหรือพนกังานในการซ้ือหลกัทรัพย ์มาพร้อมกบั
รายงานผลการขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์                      

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการ 
หรือพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่ในประเทศไทยไวแ้ลว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2543  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว  
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่บริษทัท่ียืน่ 
ค าขออนุญาตดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยต์ามค าขอแลว้ และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  

                           ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551         
 
 
 

                                (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
                                                        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

             

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ีคือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศต่อกรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีปฏิบติังาน 
อยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ไดผ้่อนคลายหลกัเกณฑโ์ดยถือวา่บริษทัต่างประเทศไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าว
มากยิง่ขึ้น จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  



 
รายช่ือประกาศเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย 

 
ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
เลขท่ีประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะปัจจุบนั ราชกิจจานุเบกษา 

1 15 ธ.ค. 51 ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ.31/2551  

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัต่างประเทศ 
หรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย 

 มีผลใชบ้งัคบั 15 ธ.ค. 51  

2 20 มิ.ย. 55 ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ.30/2555 

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั
ต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ  
ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2 ) 
 

ปรับปรุงประกาศ ทจ. 31/2551 
ดงัต่อไปน้ี 
- แกไ้ข (6) ของขอ้ 1  
- เพิ่มเติม (6/1) ของขอ้ 1 
- เพิ่มเติม (9) และ (10) ของขอ้ 1 
- แกไ้ขขอ้ 2  และขอ้ 3   
- เพิ่มเติม ขอ้ 3/1 

มีผลใชบ้งัคบั 1 ก.ค. 55  

 


