(บจ/ป 22-01)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
อาศัย อํ า นาจตามความในขอ 9 ของขอ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง
ประเทศไทย เรื ่อ ง หลัก เกณฑ เงื ่อ นไข และวิธ ีก ารเกี ่ย วกับ การเปด เผยสารสนเทศและ
การปฏิบ ัต ิก ารใดๆ ของบริษ ัท จดทะเบีย น ลงวัน ที ่ 15 กัน ยายน 2538 คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ยกเวน
ความตามขอ 15 ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 6 เดือนนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ

ผลบังคับใช

ขอ 2 ใหย กเลิก ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย
เรื่อ ง การเป ด เผยข อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2544
ขอ 3 ในประกาศนี้
“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความวา ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย
“บริษัทจดทะเบียน” หมายความวา บริษัทที่มีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
“บริษัทยอย” หมายความวา บริษัทยอยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต
*“บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(*เพิ่ ม บทนิ ย ามคํ า ว า “บริ ษั ท ร ว ม” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“ผูมีอํานาจควบคุม” หมายความวา ผูมีอํานาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
*“ผู ถื อ หุ น รายใหญ ” หมายความว า ผู ถื อ หุ น ไม ว า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ อ มในนิต ิบ ุค คลใดเกิน กวา รอ ยละ 10 ของจํ า นวนหุ น ที ่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทั ้ง หมดของ
นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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(*บทนิยามคําวา “ผูถือหุนรายใหญ” เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 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 บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร
(*บทนิ ย ามคํ า ว า “ญาติ ส นิ ท ” เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547)

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความวา
(1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
(2) นิติบุค คลใดๆ ที่มีผูถือ หุน รายใหญ หรือ ผูมีอํา นาจควบคุม เปน
บุคคลดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
(ก) ผูบริหาร
(ข) ผูถือหุนรายใหญ
(ค) ผูมีอํานาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

(จ) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทําการแทนหรืออยูภายใต
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
อยางมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทํานองเดียวกัน
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความวา รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทยอย
*“เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป” หมายความวา เงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่
เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ราคาและเงื่อ นไขที่ บริ ษัทจดทะเบี ย นหรื อบริษั ท ยอ ยได รั บหรื อ
ใหกับบุคคลทั่วไป
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
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(3) ราคาและเงื่อ นไขที่บ ริษัท จดทะเบีย นแสดงไดวา เปน ราคาและ
เงื่อนไขที่ผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป
*“รายการธุ ร กิ จ ปกติ ” หมายความว า รายการทางการค า ที ่ บ ริ ษ ั ท จด
ทะเบียนหรือบริษัทยอยกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
*“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความวา รายการทางการคาซึ่งธุรกิจ
โดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทบริษัทยอยกระทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทตน
(*เพิ่มบทนิยามคําวา “เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป” “รายการธุรกิจปกติ” และ “รายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

“การใหและ/หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน” “การรับความชวยเหลือทาง
การเงิน” “การใหความชวยเหลือทางการเงิน” หมายความวา การใหหรือการรับความชวยเหลือ
ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
“การตกลงเขาทํารายการ” หมายความวา การเขาไปหรือตกลงใจเขาทําสัญญา
หรือทําความตกลงใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อกอใหเกิดการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย การใหเชา หรือเชาสินทรัพย การใหหรือรับบริการ การใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน และการออกหลักทรัพยใหม รวมทั้งเพื่อกอใหเกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทํา
ดังกลาว
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว า คณะกรรมการตรวจสอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
“ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ” หมายความว า ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
“ผูประเมินราคา” หมายความวา ผูประเมินราคาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
*“สวนไดเสีย” หมายความวา การไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งทางตรง
หรือทางออมจากการตกลงเขาทํารายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
(*บทนิยามคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” เดิมถูกยกเลิกและใชบทนิยามคําวา “สวนไดเสีย” ใหมนี้
แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

“สินทรัพย” หมายความวา สิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนซึ่งบุคคลหรือกิจการเปน
เจาของและมีมูลคาสามารถจําหนายจายโอนได
“สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ” หมายความวา สินทรัพยรวมหักดวยสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตน เชน คาความนิยม คาใชจายรอตัดบัญชี และหักดวยหนี้สินและสวนของผูถือหุนสวนนอย
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“มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ” หมายความวา มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยตามที่เปดเผยในงบการเงิน แลวแตกรณี
“หลักทรัพย” หมายความวา หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือหลักทรัพย
อื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุน
“งบการเงิน” หมายความวา งบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถามี) ฉบับลาสุดของ
บริษัทจดทะเบียนที่ไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชี
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยมีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และเขาขายเปนรายการตามที่กําหนดในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สิน ทรัพ ยข องบริษ ัท จดทะเบี ย น ให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดในข อ กํ า หนด
ดังกลาวดวย
*ขอ 5 (*ยกเลิกความในขอ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป)

หมวด 2
ประเภทของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
*ขอ 6 รายการที่เกี่ยวโยงกันแบงเปน 6 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) รายการธุรกิจปกติ
(2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
(3) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป
(4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
(5) รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
(6) รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น
ตาม (6) ใหเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
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การปฏิบัตติ าม
ขอกําหนดการ
ไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย

(*ความในขอ 6 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

*ขอ 7 ใหบริษัทจดทะเบียนไดรับยกเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้ใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังตอไปนี้
(1) รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทยอยที่มีบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันที่มิใชบริษัทจดทะเบียนถือหุนในบริษัทยอยไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทยอย ทั้งนี้ การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย โดย
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยในลักษณะอื่นๆ
(2) รายการระหวางกันของบริษัทยอยซึ่งบริษัทจดทะเบียนเดียวกันถือ
หุนและมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มิใชบริษัทจดทะเบียนถือหุนในบริษัทยอยไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทยอย ทั้งนี้ การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือ
โดยผูที่เกี่ยวของดวย โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันกับบริษัทยอยในลักษณะ
อื่นๆ
(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนการออกหลักทรัพยใหมโดยบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทยอยใหกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) หลักทรัพยนั้นออกใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อวัตถุประสงค
ในการโอนตอไปใหแกบุคคลที่สามซึ่งไมไดเปนผูที่เกี่ยวของของตน และเปนไปตามมติของที่
ประชุมผูถือหุนที่ไดมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการของบริษัทนั้น และ
(ก.1) ราคาของหลั กทรั พย ที่ออกต องไม ต่ํ ากว าราคาตลาดของ
หลักทรัพยหักดวยคาใชจายในการออกหลักทรัพยนั้น ทั้งนี้ ราคาตลาดของหลักทรัพย หมายถึงราคาเฉลี่ย
ของหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ณ วันที่มีการตกลงเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่หลักทรัพยนั้นมิไดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยใหใชราคาที่เปนธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูกําหนดและ
(ก.2) การออกหลักทรัพยดังกลาวไมไดเพิ่มสัดสวนของสวน
ไดเสียของบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ในหลัก ทรัพ ยที่อ อกเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ สัด สว นของสว นได
เสียกอนออกหลักทรัพยนั้น
(ข) บุค คลที ่เ กี ่ย วโยงกัน ไดร ับ หลัก ทรัพ ยต ามสิท ธิแ ละตาม
สัดสว นในฐานะเปนผูถือหุน
(ค) บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู จั ด จํ า หน า ยหรื อ ผู จั ด
จําหนายชวงของหลัก ทรัพ ยข องบริษัท จดทะเบีย นหรือ บริษัท ยอ ยโดยวิธีรับ ประกัน ผลการ
จํา หนา ย ทั้ง นี้ บริษัท จดทะเบียนตองเปดเผยหลักเกณฑและเงื่อนไขของการรับประกันผลการ
จําหนายหรือการรับประกันผลการจําหนายชวงนั้นไวในหนังสือชี้ชวนโดยครบถวนชัดเจน
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ขอยกเวนการ
ปฏิบัติหนาที่
ตามประกาศนี้

(ง) หลัก ทรัพ ยนั ้น ไดอ อกใหแ กบ ุค คลที ่เ กี ่ย วโยงกัน ตาม
โครงการการออกหลักทรัพยใหแกพนักงานหรือผูบริหารที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(4) รายการระหวางบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีผูมีอํานาจควบคุมที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยในฐานะเปนผูถือหุน
ของนิติบุคคลดังกลาวไดมอบหมายใหเขาไปดูแลนิติบุคคลนั้น โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอยและนิติบุคคลดังกลาวไมไดเกี่ยวโยงกันในลักษณะอื่นๆ
(5) รายการที ่บ ริษ ัท จดทะเบีย นพิส ูจ นไ ดว า เปน ธรรมและไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
(*ความในข อ 7 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

หมวด 3
การดําเนินการเมื่อมีรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขอ 8 เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยมีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศนี้ ใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการตามที่กําหนดไวในตารางแนบทายประกาศนี้ และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด 5

หนาที่เมื่อมี
รายการที่
เกี่ยวโยงกัน

ขอ 9 ใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจําปของ
บริษัท ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย

การเปดเผยใน
รายงานประจําป

หมวด 4
การคํานวณมูลคาของรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ขอ 10 ให บริ ษั ทจดทะเบี ยนประเมิ นมู ลค าของรายการเกี่ ยวกั บสินทรั พย หรื อ
บริการตามมูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระใหหรือไดรับชําระ หรือมูลคาตามบัญชี หรือมูลคา
ตามราคาตลาดของสินทรัพยหรือบริการนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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การประเมินมูลคา
รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพยหรือบริการ

ขอ 11 ใหบริษัทจดทะเบียนประเมิน มูลคาของรายการการใหห รือรับความ
ชวยเหลือทางการเงินโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) กรณี ที่ บริ ษั ท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษั ท ย อ ยให ค วามช ว ยเหลื อ ทาง
การเงินแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ใหคํานวณมูลคาจากเงินตนและดอกเบี้ย หรือมูลคาภาระค้ําประกัน
หรือมูลคาความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นแกบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยหากบุคคลที่เกี่ย วโยง
กันดังกลาวไมสามารถชําระหนี้ได
การคํานวณมูลคาดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยที่
คิดจากบุคคลที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ อัต ราดอกเบี้ยจา ยเฉลี่ย ของบริษัท จดทะเบีย นหรือบริษัทยอ ย
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
(2) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินจากบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ใหคํา นวณมูล คา จากดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชนที่บริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทยอยจะตองจายใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การประเมินมูลคา
รายการใหหรือรับ
ความชวยเหลือ
ทางการเงิน

*ขอ 11/1 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยจําหนายไปซึ่งเงินลงทุนใน
บริษัทอื่น ซึ่งเปนผลใหบริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพในการเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทจด
ทะเบียนหรือของบริษัทยอยนั้น ใหบริษัทจดทะเบียนประเมินมูลคาของรายการดังกลาวโดยรวม
คํานวณมูลคาเงินใหกูยืม มูลคาภาระค้ําประกันหรือภาระอื่น ๆ ที่บริษัทดังกลาวยังคงคางตอบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทยอยดวย
(*เพิ่มเติมความในขอ 11/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเป ด เผยข อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

ขอ 12 การประเมิน มูล คา รายการหรือ มูล คา สิน ทรัพ ยที่มีตัว ตนสุท ธิข อง
บริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยอาจใหบริษัทจดทะเบียนใชตัวเลขตามงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนที่ไดมีการปรับปรุงตัวเลขดวยรายการที่เกิดขึ้นหลังวันที่ระบุในงบการเงินจนถึงวันที่มี
การตกลงเขา ทํา รายการที ่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งผู สอบบั ญชี ของบริ ษัทจดทะเบี ยนไดสอบทานตั วเลข
ดังกลาวแลว
ขอ 13 เมื่อปรากฏวา
(1) บริ ษั ทจดทะเบี ยนหรื อบริ ษั ทย อยมี สิ นทรั พย ที่ ไม มี ตั วตนมี จํ านวน
เปนนัยสําคัญ
(2) งบการเงินที่ใชในการพิจารณามูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันมิได
แสดงถึงมูลคาที่แทจริงของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยเนื่องจากลักษณะพิเศษของ
ธุรกิจนั้น หรือ
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การประเมินมูลคา
รายการหรือสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ

การเปลี่ยนแปลง
มูลคารายการ

(3) ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไมแสดงความเห็น
ตอการจัดทํางบการเงิน หรือแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในรายการบัญชีในงบการเงิน
ตลาดหลักทรัพยอาจเปลี่ยนแปลงมูลคารายการหรือมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ โดยตลาดหลักทรัพยอาจนับหรือไมนับมูลคาของรายการบางรายการตามงบการเงินเปนมูลคาที่
ใชในการเปรียบเทียบได
*ขอ 14 ตลาดหลักทรัพยอาจพิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการ
เปนรายการเดียวกัน หากปรากฏวารายการดังกลาวทําขึ้นโดยมีเจตนาแยกเปนหลายรายการเพื่อเลี่ยง
การปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามประกาศนี้
การพิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวโยงตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงรายการที่เกิดขึ้น
ในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผูที่เกี่ยวของ
และญาติสนิทของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ ยกเวนเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนแลว

การนับรวมรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

(*ความในข อ 14 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

หมวด 5
วิธีการดําเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สวนที่ 1
การขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและการเปดเผยการตกลงเขาทํารายการ
*ขอ 15 (*ยกเลิกความในขอ 15 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2547)

*ขอ 16 บริษัทจดทะเบียนที่มีหนาที่เปดเผยการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามตารางแนบท า ยประกาศนี้ ต องจั ดทํ ารายงานและเป ดเผยสารสนเทศดั งต อไปนี้ ต อตลาด
หลักทรัพยโดยทันที
(1) วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการและคูกรณีที่เกี่ยวของ
(2) คําอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย บริการ การให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ และในกรณีที่สินทรัพย
ดังกลาวเปนหลักทรัพยทั้งหมดหรือบางสวน ใหระบุชื่อ ประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนงบการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพยดังกลาว
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สารสนเทศที่ตอง
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

(3) มูล คา รวมและเกณฑที่ใ ชกํา หนดมูล คา รวมของรายการ มูล คา
รวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชําระเปนเงินสดหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย
งวดการชําระของสิ่งตอบแทน ดอกเบี้ยและหลักประกัน (ถามี)
(4) ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเปนคูกรณี รวมทั้งตําแหนงที่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันดํารงอยูในบริษัทจดทะเบียน หรือสัดสวนการถือหุนในบริษัทจดทะเบียน และพฤติการณที่
บงชี้ไดวาเปนผูมีอํานาจควบคุม แลวแตกรณี ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันที่เปนนิติบุคคลกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับนิติบุคคลนั้น และชื่อของบุคคลดังกลาว
(5) ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการ
ตกลงเขาทํารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
(6) กรณีที่เปนการเขาซื้อสินทรัพย และใหความชวยเหลือทางการเงิน
ใหระบุแหลงเงินทุนที่ใช และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่เปนการกูยืม ใหร ะบุ
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนดวย เชน ขอจํากัดการจายเงินปนผล
(7) ขอความที่ระบุวากรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/หรือ กรรมการที่
เปน บุค คลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในกรณีที่บริษัท
จดทะเบียนมีหนาที่ขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ความเห็น ของคณะกรรมการบริษ ัท เกี ่ย วกับ การตกลงเขา ทํ า
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบ
กับการตกลงเขา ทํารายการกั บบุคคลภายนอกที่ เปน อิสระ ในกรณีที่บ ริษัทจดทะเบี ยนมี หนา ที่
ขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัท
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของ
บริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม (8)
เพื่ อ คุ ม ครองประโยชน ข องผู ถื อ หุ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน ใ นการกํ า กั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพยอาจสั่งใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปนและสมควร
(*ความในข อ 16 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

*ขอ 17 บริษัท จดทะเบีย นที่มีห นา ที่ข ออนุมัติก ารเขา ทํา รายการที่เ กี่ย วโยง
กันจากคณะกรรมการบริษัทตามตารางแนบทายประกาศนี้ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
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การขออนุมัติการ
เขาทํารายการจาก
คณะกรรมการ
บริษัท

(2) ดําเนินการเปดเผยมติที่มีสารสนเทศตามขอ 16 ตอตลาดหลักทรัพย
(*ความในข อ 17 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 )

สวนที่ 2
การขออนุมัติทปี่ ระชุมผูถือหุน
*ขอ 18 บริษัทจดทะเบียนที่มีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาด
หลักทรัพยเพื่อพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ ตามหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้
(1) จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาดหลักทรัพยกอนสงใหผูถือ
หุนอยางนอย 5 วันทําการ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยสารสนเทศ
เพิ่มเติมไดตามความจําเปนและสมควร
บริษัท จดทะเบีย นจัด สง หนัง สือ นัด ประชุม ผูถือ หุน แกผูถือ หุน ได
เมื่อ พน กํา หนดเวลา 5 วันทําการ นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพ ยไดรับสําเนาหนังสือนัดประชุม
ผูถือหุนครบถวนแลว และตลาดหลัก ทรัพ ยไ มไ ดแ จง ใหบ ริษัท จดทะเบีย นเปด เผยสารสนเทศ
เพิ่มเติม หรือ
(2) จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแกตลาดหลักทรัพยพรอมกับสงให
ผูถือหุน ทั้ง นี้ ตลาดหลัก ทรัพ ยจ ะพิจ ารณาความเพีย งพอของสารสนเทศภายใน 5 วัน ทํา การ
นับ จากวัน ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ยไ ดร ับ สํา เนาหนัง สือ นัด ประชุม ผูถือ หุน ครบถว นแลว และอาจ
ดํ า เนิ น การใด ๆ รวมถึ ง กํ า หนดให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นเป ด เผยสารสนเทศเพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ
สารสนเทศเพิ่มเติมตามความจําเปนและสมควร
ใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยหลักเกณฑการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนตาม
วรรคหนึ่งตอตลาดหลักทรัพยในคราวเดียวกับการเปดเผยสารสนเทศเมื่อคณะกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนมีมติกําหนดวันประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน
(*ความในข อ 18 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

*ขอ 19 บริษ ัท จดทะเบีย นตอ งจัด สง สํ า เนาหนัง สือ นัด ประชุม ผู ถ ือ หุ น
แกต ลาดหลัก ทรัพ ยจํ า นวน 2 ชุด และแกสํ า นัก งานจํ า นวน 1 ชุด ในคราวเดีย วกับ สง ให
ตลาดหลักทรัพย
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การสงหนังสือ
นัดประชุมแก
ผูถือหุน

(*ความในข อ 19 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช ค วามใหม นี้ แ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

*ขอ 19/1 ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนจัดใหมีบุคคลซึ่งทํา
หนาที่กํา กับ ดูแ ลการประชุม ผูถ ือ หุน เพื ่อ ใหบ ริษัท จดทะเบีย นมีก ารดํ า เนิน การที่ถูก ตอ งตาม
กฎหมายวาดว ยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม
ผูถือหุน
บุคคลตามวรรคหนึ่งหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(1) ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ
(3) บุค คลตามที่ต ลาดหลัก ทรัพ ยกํา หนดโดยอา งอิง รายชื่อ บุค คลที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

การกําหนดให
บริษัทจดทะเบียน
จัดใหมีบุคคลซึ่งทํา
หนาที่กํากับดูแล
การประชุมผูถือหุน
ใหดําเนินการ
ถูกตองตาม
กฎหมาย

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

*ขอ 20 หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ตามหมวดนี้ ต อ งมี ส ารสนเทศอย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(1) สารสนเทศตามที่กําหนดตามขอ 16
(2) สารสนเทศดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป
(ข) รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน
(ค) รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาส
ลาสุด (ถามี)
(ง) ตารางสรุป งบการเงิน ในระยะ 3 ป ที่ผานมา และปปจ จุบัน
จนถึงไตรมาสลาสุด พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ ดําเนินงานในป
ที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด
(จ) ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ (ถามี)
(3) ขอความที่ระบุวาบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนได
เสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ใหระบุชื่อและจํานวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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สารสนเทศใน
หนังสือนัด
ประชุม

(4) การประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระในกรณีเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีความสําคัญขั้นพื้นฐานในรูปของมูลคาของตัวสินทรัพย
เชน อสังหาริมทรัพย
(5) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการที่เกี่ยวโยงกันตอ
บริษัทจดทะเบียน
(ข) ความเป น ธรรมของราคา และเงื่ อ นไขของรายการที่ เ กี่ ย ว
โยงกัน
(ค) ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พรอมระบุเหตุผลประกอบ
ทั ้ง นี ้ ความเห็น ของที ่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระดัง กลา วตอ งมี
สารสนเทศอยา งนอ ยตามที่ต ลาดหลัก ทรัพ ยกํา หนด และจัด ทํา เปน หนัง สือ แยกตา งหากจาก
สารสนเทศอื่นที่บริษัทจดทะเบียนจัดทําขึ้น โดยระบุเหตุผล ขอสมมุติฐานที่สําคัญ และปจจัยที่นํามา
ประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น
(6) แบบหนัง สือ มอบฉัน ทะ พรอ มเสนอชื่อ กรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 รายเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชนสูงสุดตอบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลง
เขาทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของ
บริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม (7)
(*ความในขอ 20 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

ขอ 21 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนแสดงใหเห็นไดวาการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยเปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนอยางแจงชัด และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม ตลาด
หลักทรัพยอาจพิจารณาผอนผันแกบริษัทจดทะเบียนไมตองจัดสงความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนได

การผอนผันการจัด
สงความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ขอ 22 มติของที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการตกลงเขาทํารายการในรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศนี้ ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

มติที่ประชุม
ผูถือหุน
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หมวด 6
บทเฉพาะกาล
*ข อ 23 (*ยกเลิกความในขอ 23 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป)

ขอ 24 ใหขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และการ
เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
เปดเผยขอ มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีผลใชบังคับ
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยสําหรับการตก
ลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขึ้นกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ
(นายวิจิตร สุพนิ ิจ)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช : โดยที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย เ ห็ น ว า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เปนรายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดเนื่องจาก
บุคคลดังกลาวสามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียน และทําใหเกิดขอสงสัยวารายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทจดทะเบียนและผูถือหุนโดยรวม หรือตอบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันนั้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเพื่อใหบริษัท
จดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอ ยางรอบคอบ ด วย
ความซื่อ สั ตยสุจ ริต มี เ หตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน อันสอดคลองกับหลักการการกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อผลประโยชน ข องบริษัทและผู
ถือ หุ นโดยรวมเปนสําคัญ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนใหบริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ
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ขอกําหนดที่ใช
บังคับกอน
ประกาศนี้

*ตารางแนบทายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547:
การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและ
คาตอบแทนสามารถคํานวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง

มูลคาของรายการ

ไมจํากัดมูลคาของรายการ

1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและคา  1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ตอบแทนไมสามารถคํานวณไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

-

-

-

-

-

-

-

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



 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ



แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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-



การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคาของรายการ

เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไมมีเงื่อน  1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ไขทางการคาโดยทั่วไป

-

-

-

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





-







2. รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และไมสามารถ  1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แสดงไดวามีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

-

-

-

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



-

-

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา





-

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ

มูลคาของรายการ

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

-

-

-

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





-







 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลคาของรายการ

4. รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยใหความชวยเหลือทางการเงินแก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังตอไปนี้
< 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เปนบุคคลธรรมดา
สุทธิ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกั นที่ เปนนิ ติบุคคลที่ บริ ษัทจดทะเบี ยนหรื อ
บริษัทยอยถือหุนในสัดสวนที่นอยกวาสัดสวนที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อื่นๆ ที่มิใชบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ถือหุนใน  100 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
นิติบุคคลนั้น
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
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การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน





-






กรณีที่เป นรายการที่ บริ ษัทจดทะเบีย นหรือบริษัทยอ ย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมกันใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกนิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนผูถือหุน ตามสัดสวนที่ตนมี
สวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือดีกวา บริษัทจดทะเบียนจะไดรับการยกเวนไมตอง
ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนในรายการดังกลาว

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.2 รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินอี่นนอกจาก 4.1

มูลคาของรายการ

เปดเผยตอตลาด
หลักทรัพย

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

-

-

-

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





-

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา






กรณีที่ เป นรายการที่ บริ ษัทจดทะเบีย นหรื อบริษัทย อ ย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมกันใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกนิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนผูถือหุน ตามสัดสวนที่ตนมี
สวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือดีกวา บริษัทจดทะเบียนจะไดรับการยกเวนไมตอง
ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนในรายการดังกลาว

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

หมายเหตุทายตาราง:

 หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหนาที่ดําเนินการตามหัวขอของคอลัมนที่มีเครื่องหมาย 

-

หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไมมีหนาที่ดําเนินการตามหัวขอของคอลัมนที่มีเครื่องหมาย -

(*ตารางแนบทายประกาศเดิมถูกยกเลิก และใชตารางแนบทายใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)
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