ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 31/2551
เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ
หรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย
อาศัยอานาจตามคาามในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยากับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 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 ออกข้อกาหนดไา้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “บริษัทต่างประเทศ” หมายคาามา่า บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) “บริษัทในเครือ” หมายคาามา่า บริษัทร่ามหรือบริษัทย่อย และให้หมายคาาม
รามถึงสาขาของบริษัทดังกล่าา ในประเทศไทย
(3) “หลักทรัพย์” หมายคาามา่า หุ้นหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งออกโดย
บริษัทต่างประเทศ
(4) “ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” หมายคาามา่า ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศนั้นเอง
(5) “กรรมการ” หมายคาามา่า กรรมการของบริษัทต่างประเทศ หรือของบริษัทในเครือ
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
(6) 2 “พนักงาน” หมายคาามา่า พนักงานของบริษัทต่างประเทศ หรือของบริษัทในเครือ
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้หมายคาามรามถึงตัาแทนประกันชีาิตด้าย
(6/1) 2 “ตัาแทนประกันชีาิต” หมายคาามา่า ตัาแทนประกันชีาิตตามกฎหมาย
า่าด้ายประกันชีาิต ของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทประกันชีาิต”

(6) ของข้อ 1 และ (6/1) ของข้อ 1 แก้ไขและเพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ต่างประเทศหรือบริษทั ในเครือ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )
ลงาันที่ 20 มิ.ย. 55 ตามลาดับ (มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 55)
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(7) “บริษัทย่อย” หมายคาามา่า
(ก) บริษัทที่บริษัทต่างประเทศถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงเกินกา่าร้อยละห้าสิบ
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงเกินกา่าร้อยละห้าสิบ
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้การคาบคุมไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่อยู่ภายใต้การคาบคุม โดยการถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าาในแต่ละทอดเกินกา่าร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทที่อยู่ภายใต้การคาบคุมนั้น
(ง) บริษัทที่บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นและ
มีสิทธิออกเสียงรามกันเกินกา่าร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(8) “บริษัทร่าม” หมายคาามา่า บริษัทที่บริษัทต่างประเทศหรือบริษัทย่อยถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงรามกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
(9) 2 “หน่ายงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายคาามา่า หน่ายงานกากับดูแล
ตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้
(ก) ประเทศที่บริษัทต่างประเทศมีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศนั้นอยู่ โดยหากมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกา่าหนึ่งประเทศ ให้หมายถึง
หน่ายงานกากับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์หลัก
(ข) ประเทศที่บริษัทต่างประเทศจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศนั้น
ไม่มีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
(10) 2 “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” หมายคาามา่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หุ้น
ของบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้า และในกรณีที่บริษั ทต่างประเทศมีการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกา่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทต่างประเทศ
ระบุา่าเป็นตลาดหลักทรัพย์หลัก

(9) และ (10) ของข้อ 1 เพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษทั ต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) ลงาันที่ 20 มิ.ย. 55
(มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 55)
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ข้อ 2 2 การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย ให้ถือา่าบริษัทต่างประเทศได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้า
และให้บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามข้อกาหนดในประกาศนี้
ในกรณีที่หลักทรัพย์ตามารรคหนึ่ง เป็นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ถือา่าบริษัท
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าาด้าย
ข้อ 3 2 ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัาแทนประกันชีาิต ให้ถือา่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน เมื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนีด้ ้าย
(1) โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต้องมีาัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและ
จูงใจตัาแทนประกันชีาิตที่สร้างรายได้หรือทาประโยชน์ให้แก่บริษัท และต้องระบุไา้อย่างชัดเจนา่า
เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ตัาแทนประกันชีาิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) ปฏิบัติงานให้เฉพาะกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ (exclusive agent) และ
(ข) มีรายได้หรือทาประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาจากปริมาณกรมธรรม์หรือจานานเบี้ยประกันเป็นสาคัญ (active agent)
(2) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ ตัาแทนประกันชีาิตกระทาได้โดยชอบ
ด้ายกฎหมายของประเทศที่หน่ายงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ตัาแทนประกันชีาิตเป็นส่านหนึ่งของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้ดาเนินการไปพร้อมกันหรือในช่างเาลาเดียากัน
(4) มีการแต่งตั้งหรือดาเนินการให้มีการแต่ง ตั้งบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัท
ประกันชีาิตในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามโครงการ
(5) ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับที่แสดงา่าบุคคลที่ใช้สิ ทธิต้องยังมีสถานะเป็น
ตัาแทนประกันชีาิตตามเงื่อนไขที่กาหนดไา้ในประกาศนี้ด้าย เา้นแต่มีข้อตกลงเป็นประการอื่น
ในกรณีที่ตัาแทนประกันชีาิตเสียชีาิต
ข้อ 3/1 2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสานักงานที่เป็นเหตุอันคารสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสัง่ มิให้การอนุญาตตามข้อ 2 และข้อ 3 มีผล หรือสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 3/1 แก้ไขและเพิ่มเติมโดยประกาศ ทจ. 30/2555 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ต่างประเทศหรือบริษทั ในเครือ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )
ลงาันที่ 20 มิ.ย. 55 ตามลาดับ (มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 55)
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(1) บริษัทที่จะออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อบกพร่องหรือมีคาามไม่เหมาะสมเกี่ยากับการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดคาามเสียหายต่อผู้ลงทุน หรืออาจทาให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคาามเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการออกใบหลักทรัพย์ ให้บริษัทต่างประเทศส่งมอบใบหลักทรัพย์
ต่อผู้ถือหลักทรัพย์โดยปฏิบัติตามประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 88
ข้อ 5 ให้บริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์
รามทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่กรรมการหรือพนักงานในการซื้อหลักทรัพย์ มาพร้อมกับ
รายงานผลการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแนาทางที่สานักงานจัดไา้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ
หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยไา้แล้าตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 26/2543 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่าม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าา
ในประเทศไทย ลงาันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ก่อนาันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือา่าบริษัทที่ยื่น
คาขออนุญาตดังกล่าาได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคาขอแล้า และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่าันที่ 15 ธันาาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ าันที่ 15 ธันาาคม พ.ศ. 2551

(นายาิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์โดยถือา่าบริษัทต่างประเทศได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าาแล้า เพื่อให้เกิดคาามคล่องตัาในการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าา
มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้

รายชื่อประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย
ลาดับ
1

2

ประกาศ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
ณ าันที่
15 ธ.ค. 51 ประกาศคณะกรรมการ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
กากับตลาดทุน
บริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือ
ที่ ทจ.31/2551
พนักงานของบริษัทต่างประเทศ
หรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย
20 มิ.ย. 55 ประกาศคณะกรรมการ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงาน
กากับตลาดทุน
ของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ
ที่ ทจ.30/2555
ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )

เนื้อหา

สถานะปัจจุบัน
มีผลใช้บังคับ 15 ธ.ค. 51

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

มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 55

ราชกิจจานุเบกษา

