
 
(บจ/ป 22-01)  

 209  

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  เร่ือง   การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 

           ในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
  อาศ ัยอํ านาจตามความในข อ  9  ของข อบ ังค ับตลาดหล ักทร ัพย แห ง    
ประเทศไทย  เรื ่อง  หลักเกณฑ เงื ่อนไข  และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและ      
การปฏิบัติการใดๆ  ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันที ่ 15  กันยายน  2538  คณะกรรมการ      
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ยกเวน
ความตามขอ 15 ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 6 เดือนนับแตวันท่ีประกาศน้ีมีผลใชบังคับ 
 
  ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2544  
 
  ขอ 3 ในประกาศน้ี  
  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา  ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย  
  “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความวา  บริษัทท่ีมีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
  “บริษัทยอย”  หมายความวา  บริษัทยอยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต 

*“บริษัทรวม”  หมายความวา  บริษัทรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(*เพิ่มบทนิยามคําวา  “บริษัทรวม” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง    

ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
  “ผูบริหาร”  หมายความวา  ผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 “ผูมีอํานาจควบคุม”  หมายความวา  ผูมีอํานาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 *“ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา  ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ        
นิติบุคคลน้ัน ท้ังน้ี การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย   
 

ผลบังคับใช 
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 (*บทนิยามคําวา “ผูถือหุนรายใหญ” เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 “ผูที่เกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 *“ญาติสนิท” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังน้ี บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร 

(*บทนิยามคําวา  “ญาติสนิท” เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน  โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547) 
  “บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน” หมายความวา   

(1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย รวมท้ังผูท่ี
เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมเปน
บุคคลดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย 

(ก) ผูบริหาร 
(ข) ผูถือหุนรายใหญ 
(ค) ผูมีอํานาจควบคุม 
(ง) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 
(จ) ผูท่ีเก่ียวของและญาติสนิทของบุคคลตาม  (ก) ถึง (ง)    

 (3) บุคคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณบงช้ีไดวาเปนผูทําการแทนหรืออยูภายใต
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
อยางมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นท่ีตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทํานองเดียวกัน  
 “รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” หมายความวา รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเกี่ยว  
โยงกันของบริษัทยอย 

*“เงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป” หมายความวา เงื่อนไขการคาท่ีมีราคาและเงื่อนไขท่ี
เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคาท่ีมีราคาและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 

(1) ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดรับหรือ
ใหกับบุคคลท่ัวไป 

(2) ราคาและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
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(3) ราคาและเงื ่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงไดวาเปนราคาและ
เงื่อนไขท่ีผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลท่ัวไป 

*“รายการธุรกิจปกติ” หมายความวา  รายการทางการคา ที่บริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทยอยกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ  
 *“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความวา รายการทางการคาซ่ึงธุรกิจ
โดยท่ัวไปท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทบริษัทยอยกระทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทตน 
 (*เพิ่มบทนิยามคําวา “เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป” “รายการธุรกิจปกติ” และ “รายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 “การใหและ/หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน” “การรับความชวยเหลือทาง
การเงิน”  “การใหความชวยเหลือทางการเงิน”  หมายความวา  การใหหรือการรับความชวยเหลือ
ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน  การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 
 “การตกลงเขาทํารายการ”  หมายความวา  การเขาไปหรือตกลงใจเขาทําสัญญา 
หรือทําความตกลงใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพ่ือกอใหเกิดการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย การใหเชา หรือเชาสินทรัพย การใหหรือรับบริการ  การใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน  และการออกหลักทรัพยใหม รวมท้ังเพ่ือกอใหเกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทํา
ดังกลาว 
  “คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  
 “ผูประเมินราคา”  หมายความวา  ผูประเมินราคาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
 *“สวนไดเสีย”  หมายความวา  การไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังทางตรง
หรือทางออมจากการตกลงเขาทํารายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย 

(*บทนิยามคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” เดิมถูกยกเลิกและใชบทนิยามคําวา “สวนไดเสีย” ใหมนี้
แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 

“สินทรัพย”  หมายความวา  สิ่งท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนซ่ึงบุคคลหรือกิจการเปน
เจาของและมีมูลคาสามารถจําหนายจายโอนได 
  “สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ”  หมายความวา  สินทรัพยรวมหักดวยสินทรัพยท่ีไมมี
ตัวตน เชน คาความนิยม คาใชจายรอตัดบัญชี และหักดวยหนี้สินและสวนของผูถือหุนสวนนอย  
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  “มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ”  หมายความวา  มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยตามท่ีเปดเผยในงบการเงิน แลวแตกรณี          
  “หลักทรัพย”  หมายความวา  หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือหลักทรัพย
อื่นท่ีอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุน 
  “งบการเงิน”  หมายความวา  งบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถามี) ฉบับลาสุดของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี 
   

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ขอ 4 กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยมีการตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน และเขาขายเปนรายการตามท่ีกําหนดในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอกําหนด
ดังกลาวดวย 
 
 *ขอ 5 - 

 (*ยกเลิกความในขอ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป) 
 

หมวด 2 
ประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

 
*ขอ 6 รายการท่ีเกี่ยวโยงกันแบงเปน 6 ประเภท ดังตอไปนี้ 

(1) รายการธุรกิจปกติ 
(2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
(3) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป 
(4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ 
(5) รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
(6) รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)   
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอื่น

ตาม (6) ใหเปนไปตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

การปฏิบัตติาม
ขอกําหนดการ
ไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย 
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 (*ความในขอ 6  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 
  *ขอ 7 ใหบริษัทจดทะเบียนไดรับยกเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้ใน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังตอไปนี้ 
 (1) รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทยอยที่มีบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันที่มิใชบริษัทจดทะเบียนถือหุนในบริษัทยอยไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัทยอย ท้ังน้ี การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย โดย
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยในลักษณะอื่นๆ 

(2) รายการระหวางกันของบริษัทยอยซึ่งบริษัทจดทะเบียนเดียวกันถือ
หุนและมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนถือหุนในบริษัทยอยไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทยอย ทั้งน้ี การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือ
โดยผูท่ีเกี่ยวของดวย โดยบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันกับบริษัทยอยในลักษณะ
อื่นๆ 

(3) รายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเปนการออกหลักทรัพยใหมโดยบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทยอยใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ในลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  
     (ก) หลักทรัพยนั้นออกใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเพื่อวัตถุประสงค
ในการโอนตอไปใหแกบุคคลที่สามซึ่งไมไดเปนผูที่เกี่ยวของของตน และเปนไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถือหุนท่ีไดมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการของบริษัทนั้น และ 
     (ก.1) ราคาของหลักทรัพยท่ีออกตองไมตํ่ากวาราคาตลาดของ
หลักทรัพยหักดวยคาใชจายในการออกหลักทรัพยนั้น  ท้ังน้ี ราคาตลาดของหลักทรัพย หมายถึงราคาเฉลี่ย
ของหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ณ วันท่ีมีการตกลงเขาทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในกรณีท่ีหลักทรัพยนั้นมิไดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยใหใชราคาท่ีเปนธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูกําหนดและ 
   (ก.2) การออกหลักทรัพยดังกลาวไมไดเพิ่มสัดสวนของสวน
ไดเสียของบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันในหลักทรัพยที่ออกเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของสวนได
เสียกอนออกหลักทรัพยนั้น    
     (ข) บุคคลที่เกี ่ยวโยงกันไดรับหลักทรัพยตามสิทธิและตาม
สัดสวนในฐานะเปนผูถือหุน 
     (ค) บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันทําหนาท่ีเปนผูจัดจําหนายหรือผูจัด
จําหนายชวงของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยโดยวิธีรับประกันผลการ
จําหนาย ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยหลักเกณฑและเงื่อนไขของการรับประกันผลการ
จําหนายหรือการรับประกันผลการจําหนายชวงน้ันไวในหนังสือช้ีชวนโดยครบถวนชัดเจน 

ขอยกเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
ตามประกาศนี ้
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  (ง) หลักทร ัพย นั ้นได ออกใหแก บ ุคคลที ่เ กี ่ยวโยงก ันตาม
โครงการการออกหลักทรัพยใหแกพนักงานหรือผูบริหารท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 (4) รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีผูมีอํานาจควบคุมท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยในฐานะเปนผูถือหุน
ของนิติบุคคลดังกลาวไดมอบหมายใหเขาไปดูแลนิติบุคคลนั้น โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอยและนิติบุคคลดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันในลักษณะอื่นๆ  
   (5) รายการที ่บร ิษ ัทจดทะเบ ียนพ ิส ูจน ได ว า เป นธรรมและไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 
 (*ความในขอ  7 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน  โดยประกาศคณะกรรมการ           
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่         
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 

 
หมวด 3 

การดําเนินการเมื่อมีรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 

 ขอ 8    เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยมีการตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันตามประกาศน้ี ใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในตารางแนบทายประกาศน้ี และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวด 5  

 
ขอ 9 ใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในรายงานประจําปของ

บริษัท  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการเก่ียวกับการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี
ออกหลักทรัพย   
 

หมวด 4 
การคํานวณมูลคาของรายการที่เกีย่วโยงกนั 

 
 ขอ 10 ใหบริษัทจดทะเบียนประเมินมูลคาของรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือ
บริการตามมูลคารวมของส่ิงตอบแทนท่ีชําระใหหรือไดรับชําระ หรือมูลคาตามบัญชี หรือมูลคา
ตามราคาตลาดของสินทรัพยหรือบริการน้ัน แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

   

หนาท่ีเม่ือมี 
รายการที ่
เก่ียวโยงกัน 

การเปดเผยใน 
รายงานประจําป 

การประเมินมูลคา 
รายการเก่ียวกับ 
สินทรัพยหรอืบริการ 
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 ขอ 11 ใหบริษัทจดทะเบียนประเมินมูลคาของรายการการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงินโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ใหคํานวณมูลคาจากเงินตนและดอกเบ้ีย หรือมูลคาภาระคํ้าประกัน 
หรือมูลคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยหากบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันดังกลาวไมสามารถชําระหน้ีได 
 การคํานวณมูลคาดอกเบ้ียตามวรรคหน่ึง ใหคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียท่ี
คิดจากบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน หรืออัตราดอกเบี้ยจายเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 (2) กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน ใหคํานวณมูลคาจากดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชนท่ีบริษัท     
จดทะเบียนหรือบริษัทยอยจะตองจายใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน   
 
 *ขอ 11/1  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยจําหนายไปซึ่งเงินลงทุนใน
บริษัทอื่น ซึ่งเปนผลใหบริษัทอื่นนั้นส้ินสภาพในการเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทจด
ทะเบียนหรือของบริษัทยอยนั้น ใหบริษัทจดทะเบียนประเมินมูลคาของรายการดังกลาวโดยรวม
คํานวณมูลคาเงินใหกูยืม มูลคาภาระคํ้าประกันหรือภาระอื่น ๆ ท่ีบริษัทดังกลาวยังคงคางตอบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทยอยดวย 
 (*เพิ่มเติมความในขอ 11/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547             
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 
 ขอ 12  การประเมินมูลคารายการหรือมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทจดทะเบียน  ตลาดหลักทรัพยอาจใหบริษัทจดทะเบียนใชตัวเลขตามงบการเงินของบริษัท       
จดทะเบียนท่ีไดมีการปรับปรุงตัวเลขดวยรายการที่เกิดขึ้นหลังวันที่ระบุในงบการเงินจนถึงวันที่มี
การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไดสอบทานตัวเลข
ดังกลาวแลว 
 

ขอ 13  เมื่อปรากฏวา  
(1) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนมีจํานวน         

เปนนัยสําคัญ  
(2) งบการเงินท่ีใชในการพิจารณามูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันมิได

แสดงถึงมูลคาท่ีแทจริงของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยเนื่องจากลักษณะพิเศษของ
ธุรกิจน้ัน หรือ 

การประเมินมูลคา 
รายการใหหรือรับ 
ความชวยเหลือ 
ทางการเงิน 

การเปลี่ยนแปลง 
มูลคารายการ 

การประเมินมูลคา 
รายการหรือสินทรัพย 
ที่มีตัวตนสุทธิ 
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(3) ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไมแสดงความเห็น
ตอการจัดทํางบการเงิน หรือแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในรายการบัญชีในงบการเงิน  
 ตลาดหลักทรัพยอาจเปลี่ยนแปลงมูลคารายการหรือมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ โดยตลาดหลักทรัพยอาจนับหรือไมนับมูลคาของรายการบางรายการตามงบการเงินเปนมูลคาท่ี
ใชในการเปรียบเทียบได 
 
 *ขอ 14 ตลาดหลักทรัพยอาจพิจารณานับรวมรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหลายรายการ
เปนรายการเดียวกัน หากปรากฏวารายการดังกลาวทําข้ึนโดยมีเจตนาแยกเปนหลายรายการเพื่อเลี่ยง
การปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ตามประกาศน้ี  
 การพิจารณานับรวมรายการท่ีเกี่ยวโยงตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงรายการท่ีเกิดข้ึน
ในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผูที่เกี่ยวของ
และญาติสนิทของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ยกเวนเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผูถือหุนแลว 
 (*ความในขอ  14 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน  โดยประกาศคณะกรรมการ         
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 

หมวด 5 
วิธีการดําเนินการเม่ือมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

สวนที่ 1 
การขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและการเปดเผยการตกลงเขาทํารายการ 

  
 *ขอ 15 - 
 (*ยกเลิกความในขอ 15 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่  
21 กรกฎาคม 2547)     

 
 *ขอ 16 บริษัทจดทะเบียนที่มีหนาที่เปดเผยการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันตามตารางแนบทายประกาศน้ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศดังตอไปนี้ตอตลาด
หลักทรัพยโดยทันที 
 (1) วัน เดือน ป ท่ีมีการตกลงเขาทํารายการและคูกรณีท่ีเกี่ยวของ 
 (2) คําอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย บริการ การให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ และในกรณีที่สินทรัพย
ดังกลาวเปนหลักทรัพยท้ังหมดหรือบางสวน ใหระบุช่ือ ประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนงบการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาว 

การนับรวมรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน 

สารสนเทศท่ีตอง
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 
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 (3) มูลคารวมและเกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ มูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชําระเปนเงินสดหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย 
งวดการชําระของส่ิงตอบแทน ดอกเบ้ียและหลักประกัน (ถามี) 
 (4) ช่ือของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งเปนคูกรณี รวมท้ังตําแหนงท่ีบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกันดํารงอยูในบริษัทจดทะเบียน หรือสัดสวนการถือหุนในบริษัทจดทะเบียน และพฤติการณท่ี
บงช้ีไดวาเปนผูมีอํานาจควบคุม แลวแตกรณี ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันท่ีเปนนิติบุคคลกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลน้ัน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธกับนิติบุคคลน้ัน และชื่อของบุคคลดังกลาว 
 (5) ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันในการ
ตกลงเขาทํารายการในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันนั้น 
 (6) กรณีท่ีเปนการเขาซ้ือสินทรัพย และใหความชวยเหลือทางการเงิน 
ใหระบุแหลงเงินทุนที่ใช และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่เปนการกูยืม ใหระบุ
เงื่อนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนดวย เชน ขอจํากัดการจายเงินปนผล   

(7) ขอความท่ีระบุวากรรมการท่ีมีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการท่ี
เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีท่ีบริษัท    
จดทะเบียนมีหนาท่ีขออนุมัติการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยวกับการตกลงเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบ
กับการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระ ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ี       
ขออนุมัติการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัท 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของ
บริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม (8) 
 เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหุน หรือเพื่อประโยชนในการกํากับบริษัท        
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพยอาจส่ังใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศเพ่ิมเติมไดตามความ
จําเปนและสมควร 
 (*ความในขอ 16  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)     
 
 *ขอ 17 บริษัทจดทะเบียนที่มีหนาที่ขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากคณะกรรมการบริษัทตามตารางแนบทายประกาศน้ี ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันไมเขารวมประชุม  และไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

การขออนุมัติการ
เขาทํารายการจาก
คณะกรรมการ
บริษัท 
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(2) ดําเนินการเปดเผยมติท่ีมีสารสนเทศตามขอ 16 ตอตลาดหลักทรัพย 
 (*ความในขอ 17  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 )     

 
สวนที่ 2 

การขออนุมัติทีป่ระชุมผูถือหุน 
  
 *ขอ 18 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติการตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  กอนวันประชุมผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาด
หลักทรัพยเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ ตามหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาดหลักทรัพยกอนสงใหผูถือ
หุนอยางนอย 5 วันทําการ ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศ
เพิ่มเติมไดตามความจําเปนและสมควร 
  บริษัทจดทะเบียนจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนได
เมื่อพนกําหนดเวลา 5 วันทําการ นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพยไดรับสําเนาหนังสือนัดประชุม 
ผูถือหุนครบถวนแลว และตลาดหลักทรัพยไมไดแจงใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศ
เพิ่มเติม หรือ 

(2) จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาดหลักทรัพยพรอมกับสงให 
ผูถือหุน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศภายใน 5 วันทําการ    
นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพยไดรับสําเนาหนังสือนัดประชุมผูถือหุ นครบถวนแลวและอาจ
ดําเนินการใด ๆ รวมถึงกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศเพื่อใหผูถือหุนไดรับ
สารสนเทศเพ่ิมเติมตามความจําเปนและสมควร  

ใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยหลักเกณฑการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนตาม
วรรคหน่ึงตอตลาดหลักทรัพยในคราวเดียวกับการเปดเผยสารสนเทศเมื่อคณะกรรมการของบริษัท     
จดทะเบียนมีมติกําหนดวันประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน 
 (*ความในขอ 18  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)     

 
 *ขอ 19 บริษัทจดทะเบียนตองจัดสง สํา เนาหนังสือนัดประชุมผู ถ ือหุ น      
แกตลาดหลักทรัพยจํานวน  2  ชุด  และแกสํานักงานจํานวน  1 ชุดในคราวเดียวกับสงให       
ตลาดหลักทรัพย 

การสงหนังสือ 
นัดประชุมแก 
ผูถือหุน 
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 (*ความในขอ 19  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2547)     
 

 *ขอ 19/1  ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนจัดใหมีบุคคลซ่ึงทํา
หนาท่ีกํากับดูแลการประชุมผู ถือหุ นเพื ่อใหบริษัทจดทะเบียนมีการดําเนินการที่ถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุม
ผูถือหุน 
 บุคคลตามวรรคหน่ึงหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ 
(3) บุคคลตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยอางอิงรายชื่อบุคคลท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 (*เพิ่มเติมความในขอ 19/1  โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547     
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)                           

 
 *ขอ 20 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนตามหมวดน้ีตองมีสารสนเทศอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

(1) สารสนเทศตามท่ีกําหนดตามขอ 16 
(2) สารสนเทศดังตอไปนี้  

(ก) ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 
(ข) รายช่ือผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันท่ีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน 
(ค) รายการระหวางกันในปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาส

ลาสุด (ถามี) 
(ง) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ป ที่ผานมา และปปจจุบัน

จนถึงไตรมาสลาสุด พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ ดําเนินงานในป
ท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

(จ)    ขอมูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ (ถามี) 

(3) ขอความท่ีระบุวาบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนท่ีมีสวนได
เสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี ใหระบุช่ือและจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

สารสนเทศใน 
หนังสือนัด 
ประชุม 

การกําหนดให
บริษัทจดทะเบียน
จัดใหมีบุคคลซึ่งทํา
หนาท่ีกํากับดูแล
การประชุมผูถือหุน
ใหดําเนินการ
ถูกตองตาม
กฎหมาย 
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(4)  การประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระในกรณีเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีมีความสําคัญข้ันพื้นฐานในรูปของมูลคาของตัวสินทรัพย 
เชน อสังหาริมทรัพย 

(5)   ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังตอไปนี้   
   (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตอ
บริษัทจดทะเบียน 
   (ข) ความเปนธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการท่ีเกี่ยว     
โยงกัน 

(ค) ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน พรอมระบุเหตุผลประกอบ 
  ทั ้ง นี ้ ความเห ็นของที ่ปร ึกษาทางการ เง ินอ ิสระด ังกล าวต อง มี
สารสนเทศอยางนอยตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และจัดทําเปนหนังสือแยกตางหากจาก
สารสนเทศอื่นที่บริษัทจดทะเบียนจัดทําข้ึน  โดยระบุเหตุผล ขอสมมุติฐานท่ีสําคัญ และปจจัยท่ีนํามา
ประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น   
  (6)   แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 รายเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกันท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลง
เขาทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระ  

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของ
บริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม (7) 
 (*ความในขอ 20  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)     

       
 ขอ 21 กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงใหเห็นไดวาการตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยเปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนอยางแจงชัด และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นวาเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลและเปนธรรม  ตลาด
หลักทรัพยอาจพิจารณาผอนผันแกบริษัทจดทะเบียนไมตองจัดสงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนได 
  
 ขอ 22 มติของท่ีประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการตกลงเขาทํารายการในรายการท่ีเกี่ยว
โยงกันตามประกาศน้ี ตองมีคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
 

มติที่ประชุม 
ผูถือหุน 

การผอนผันการจัด 
สงความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน  



 
  

 221  

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 *ขอ 23 -  

 (*ยกเลิกความในขอ 23 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป) 
 
 ขอ 24 ใหขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และการ
เปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีผลใชบังคับ
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยสําหรับการตก
ลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีข้ึนกอนวันท่ีประกาศน้ีมีผลใชบังคับ 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี  19 พฤศจิกายน 2546 
 
         (ลงนาม) วิจิตร  สุพินจิ 
 

(นายวิจิตร   สุพนิิจ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช : โดยที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันเปนรายการท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันไดเน่ืองจาก
บุคคลดังกลาวสามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียน และทําใหเกิดขอสงสัยวารายการที่
เก่ียวโยงกันดังกลาวเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทจดทะเบียนและผูถือหุนโดยรวม หรือตอบุคคลที่เก่ียว
โยงกันน้ัน ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และเพ่ือใหบริษัท
จดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน อันสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผู
ถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนใหบริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ

ขอกําหนดท่ีใช 
บังคับกอน 

ประกาศนี ้
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*ตารางแนบทายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547:  

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลคาของรายการ 
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

1.  รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป  
1.2    รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและ
คาตอบแทนสามารถคํานวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง 

1.3   รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและคา   
     ตอบแทนไมสามารถคํานวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง 
     
 

 
   

                   
 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
 
> 1 ลบ. แต < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต < 3% ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
 
 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 

                                           - 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไมจํากัดมูลคาของรายการ 
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การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลคาของรายการ 
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต < 3% ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
 

 
- 

1.4   รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไมมีเงื่อน
 ไขทางการคาโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
 

 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต < 3% ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
- 

 
- 

2. รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป  และไมสามารถ
แสดงไดวามีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป  
 
 
 
 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 
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การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน  
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลคาของรายการ 

เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต < 3% ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
 

 
- 

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ 
 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
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การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน  
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลคาของรายการ 

เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

  
 
 
 < 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

4. รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
4.1   บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยใหความชวยเหลือทางการเงินแก    

   บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังตอไปนี้ 
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เปนบุคคลธรรมดา 
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เปนนิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนหรือ

บริษัทยอยถือหุนในสัดสวนที่นอยกวาสัดสวนที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อื่นๆ  ที่มิใชบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ถือหุนใน
นิติบุคคลนั้น 
         

 100 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

 
 

 
 

 
 

กรณีที่เปนรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมกันใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกนิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนผูถือหุน ตามสัดสวนที่ตนมี
สวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือดีกวา บริษัทจดทะเบียนจะไดรับการยกเวนไมตอง
ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนในรายการดังกลาว 
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การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลคาของรายการ 
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

- - - 

> 1 ลบ. แต < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต < 3% ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

 
 

 
 

 
- 

4.2 รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินอี่นนอกจาก 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

 
 

 
 

 
 

กรณีที่เปนรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมกันใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกนิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนผูถือหุน ตามสัดสวนที่ตนมี
สวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือดีกวา บริษัทจดทะเบียนจะไดรับการยกเวนไมตอง
ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนในรายการดังกลาว 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุทายตาราง:         หมายถึง  บริษัทจดทะเบียนมีหนาที่ดําเนินการตามหัวขอของคอลัมนที่มีเครื่องหมาย  

- หมายถึง  บริษัทจดทะเบียนไมมีหนาที่ดําเนินการตามหัวขอของคอลัมนที่มีเครื่องหมาย - 
 

(*ตารางแนบทายประกาศเดิมถกูยกเลิก และใชตารางแนบทายใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
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