ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2551
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) “บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อย และให้หมายความ
รวมถึงสาขาของบริ ษทั ดังกล่าว ในประเทศไทย
(3) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ซึ่งออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ
(4) “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งให้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศนั้นเอง
(5) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อของบริ ษทั ในเครื อ
ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย
(6) 2 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อของบริ ษทั ในเครื อ
ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงตัวแทนประกันชีวิตด้วย
(6/1) 2 “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันชีวิต ของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อที่เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต”

(6) ของข้อ 1 และ (6/1) ของข้อ 1 แก้ไขและเพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 55 ตามลาดับ (มีผลใช้บงั คับ 1 ก.ค. 55)
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(7) “บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
(ก) บริ ษทั ที่บริ ษทั ต่างประเทศถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการถือหุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม โดยการถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมนั้น
(ง) บริ ษทั ที่บริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุน้ และ
มีสิทธิออกเสี ยงรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(8) “บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ที่บริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ย่อยถือหุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั นั้น
(9) 2 “หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแล
ตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้
(ก) ประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหุ้นจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศนั้นอยู่ โดยหากมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเทศ ให้หมายถึง
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์หลัก
(ข) ประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
ไม่มีหุ้นจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(10) 2 “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หุ้น
ของบริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนซื้ อขายอยู่แล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ต่างประเทศ
ระบุว่าเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก

(9) และ (10) ของข้อ 1 เพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 20 มิ.ย. 55
(มีผลใช้บงั คับ 1 ก.ค. 55)
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ข้อ 2 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 2 ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัวแทนประกันชีวิต ให้ถือว่าได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน เมื่อ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติ ม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(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 ออย่างต่อเนื่ อง
โดยพิจารณาจากปริ มาณกรมธรรม์หรื อจานวนเบี้ยประกันเป็ นสาคัญ (active agent)
(2) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตกระทาได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตเป็ นส่ วนหนึ่งของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้ดาเนิ นการไปพร้อมกันหรื อในช่วงเวลาเดียวกัน
(4) มีการแต่งตั้งหรื อดาเนิ นการให้มีการแต่งตั้งบริ ษทั ในเครื อซึ่ งเป็ 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 3/1 2 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสัง่ มิให้การอนุญาตตามข้อ 2 และข้อ 3 มีผล หรื อสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 3/1 แก้ไขและเพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 55 ตามลาดับ (มีผลใช้บงั คับ 1 ก.ค. 55)
2

4
(1) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการออกใบหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่งมอบใบหลักทรัพย์
ต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์โดยปฏิบตั ิตามประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 88
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์
รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่กรรมการหรื อพนักงานในการซื้ อหลักทรัพย์ มาพร้อมกับ
รายงานผลการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ
หรื อพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในประเทศไทยไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 26/2543 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย หรื อสาขาของบริ ษทั ดังกล่าว
ในประเทศไทย ลงวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2543 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ยนื่
คาขออนุญาตดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคาขอแล้ว และให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศนี้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศต่อกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อที่ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์โดยถือว่าบริ ษทั ต่างประเทศได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีดงั กล่าว
มากยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

รายชื่ อประกาศเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรื อบริษัทในเครื อ ในประเทศไทย
ลาดับ
1

2

ประกาศ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่ อง
ณ วันที่
15 ธ.ค. 51 ประกาศคณะกรรมการ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
กากับตลาดทุน
บริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อ
ที่ ทจ.31/2551
พนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
20 มิ.ย. 55 ประกาศคณะกรรมการ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั
ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงาน
กากับตลาดทุน
ของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ
ที่ ทจ.30/2555
ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )

เนื้อหา

สถานะปัจจุบนั
มีผลใช้บงั คับ 15 ธ.ค. 51

ปรับปรุ งประกาศ ทจ. 31/2551
ดังต่อไปนี้
- แก้ไข (6) ของข้อ 1
- เพิ่มเติม (6/1) ของข้อ 1
- เพิ่มเติม (9) และ (10) ของข้อ 1
- แก้ไขข้อ 2 และข้อ 3
- เพิม่ เติม ข้อ 3/1

มีผลใช้บงั คับ 1 ก.ค. 55

ราชกิจจานุเบกษา

