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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เร่ือง   การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษทัจดทะเบียน 

           ในรายการที่เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
  อาศ ยัอ าน าจต ามความในข อ้  9  ข อ งข อ้บ งัค บั ตล าดหล กัท ร ัพ ย แ์ห ่ง    
ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การเกี่ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและ      
การปฏิบตัิการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนั ที่ 15  กนัยายน 2538 คณะกรรมการ      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2546 เป็นตน้ไป ยกเวน้
ความตามขอ้ 15 ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษ ัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2544  
 
  ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความว่า  ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่  บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต 

*“บริษทัร่วม”  หมายความวา่  บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(*เพ่ิมบทนิยามค าว่า “บริษัทร่วม” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง    

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่  ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 “ผูมี้อ  านาจควบคุม”  หมายความว่า  ผูมี้อ  านาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 *“ผู ถ้ ือ หุ ้น รายใหญ ่” หมายความว่า  ผู ถ้ ือ หุ ้น ไม่ว ่า โดยท างตรงห รือ
ทางอ ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ        
นิติบุคคลนั้น ทั้งน้ี การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย   
 

ผลบังคับใช้ 
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 (*บทนิยามค าว่า “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 “ผู ที้ ่เกี ่ย วข อ้ ง” หมายความว ่า  บ ุคคลตามมาตรา  258  (1) ถ ึง  (7) แห ่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 *“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงัน้ี บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

(*บทนิยามค าว่า “ญาติสนิท” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 17 กันยายน 2547) 
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายความวา่   

(1) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อย รวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

(2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมเป็น
บุคคลดงัต่อไปน้ีของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย 

(ก) ผูบ้ริหาร 
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(ค) ผูมี้อ  านาจควบคุม 
(ง) บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุม 
(จ) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลตาม  (ก) ถึง (ง)    

 (3) บุคคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บ่งช้ีไดว้่าเป็นผูท้  าการแทนหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงาน
อยา่งมีนยัส าคญั หรือบุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่มีพฤติการณ์ท านองเดียวกนั  
 “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายความว่า รายการระหวา่งบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทั
ย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียว  
โยงกนัของบริษทัย่อย 

*“เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป” หมายความวา่ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ี
เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือ
ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

(2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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(3) ราคาและเง่ือนไขที่บริษทัจดทะเบียนแสดงไดว้่าเป็นราคาและ
เง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

*“รายการธุ รกิจปกติ”  หมายความว่า  ร ายการทางการค ้า ที่บ ริษ ัทจด
ทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  
 *“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าซ่ึงธุรกิจ
โดยทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัจดทะเบียนหรือบริษทับริษทัยอ่ยกระท าเพ่ือสนบัสนุนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษทัตน 
 (*เพ่ิมบทนิยามค าว่า “เง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป” “รายการธุรกิจปกติ” และ “รายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 “การให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน” “การรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน”  “การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”  หมายความว่า  การให้หรือการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั  การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั 
 “การตกลงเขา้ท ารายการ”  หมายความว่า  การเขา้ไปหรือตกลงใจเขา้ท าสัญญา 
หรือท าความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือก่อใหเ้กิดการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย ์การให้หรือรับบริการ  การให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน  และการออกหลกัทรัพยใ์หม่ รวมทั้งเพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท า
ดงักล่าว 
  “คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า  ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
 “ผูป้ระเมินราคา”  หมายความว่า  ผูป้ระเมินราคาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
 *“ส่วนไดเ้สีย”  หมายความวา่  การไดรั้บประโยชนห์รือเสียประโยชน์ทั้งทางตรง
หรือทางออ้มจากการตกลงเขา้ท ารายการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย 

(*บทนิยามค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามค าว่า “ส่วนได้เสีย” ใหม่นี้
แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 

“สินทรัพย”์  หมายความว่า  ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนซ่ึงบุคคลหรือกิจการเป็น
เจา้ของและมีมูลค่าสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได ้
  “สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ”  หมายความว่า  สินทรัพยร์วมหกัดว้ยสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี และหกัดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  
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  “มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ”  หมายความว่า  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยตามท่ีเปิดเผยในงบการเงิน แลว้แต่กรณี          
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหลกัทรัพย์
อ่ืนท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
  “งบการเงิน”  หมายความว่า  งบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ฉบบัล่าสุดของ
บริษทัจดทะเบียนท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี 
   

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ขอ้ 4 กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และเขา้ข่ายเป็นรายการตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนดในข้อก าหนด
ดงักล่าวดว้ย 
 
 *ขอ้ 5 - 

 (*ยกเลิกความในข้อ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2552 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2552 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 
 

หมวด 2 
ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
*ขอ้ 6 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(1) รายการธุรกิจปกติ 
(2) รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
(3) รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 
(4) รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
(5) รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
(6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)   
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืน

ตาม (6) ใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการ
ได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ 
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 (*ความในข้อ 6  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 
  *ขอ้ 7 ให้บริษทัจดทะเบียนไดร้ับยกเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามประกาศน้ีใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายการระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบับริษทัย่อยท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนถือหุ้นในบริษทัย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย ทั้งน้ี การถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย โดย
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวไม่ไดเ้ก่ียวโยงกนักบับริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยในลกัษณะอ่ืนๆ 

(2) รายการระหว่างกนัของบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัจดทะเบียนเดียวกนัถือ
หุ้นและมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนถือหุน้ในบริษทัย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย ทั้งน้ี การถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวไม่ไดเ้ก่ียวโยงกนักบับริษทัย่อยในลกัษณะ
อ่ืนๆ 

(3) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นการออกหลกัทรัพยใ์หม่โดยบริษทัจด
ทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
     (ก) หลกัทรัพยน์ั้นออกให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการโอนต่อไปใหแ้ก่บุคคลท่ีสามซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งของตน และเป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทันั้น และ 
     (ก.1) ราคาของหลักทรัพย์ท่ีออกต้องไม่ต ่ ากว่าราคาตลาดของ
หลกัทรัพยห์ักดว้ยค่าใชจ่้ายในการออกหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์หมายถึงราคาเฉล่ีย
ของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีมีการตกลงเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในกรณีท่ีหลกัทรัพยน์ั้นมิไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพยใ์หใ้ชร้าคาท่ีเป็นธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผูก้  าหนดและ 
   (ก.2) การออกหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่ไดเ้พ่ิมสัดส่วนของส่วน
ไดเ้สียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในหลกัทรัพยที์่ออกเมื่อเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของส่วนได้
เสียก่อนออกหลกัทรัพยน์ั้น    
     (ข) บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัไดร้ับหลกัทรัพยต์ามสิทธิและตาม
สัดส่วนในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 
     (ค) บุคคลท่ี เก่ียวโยงกันท าหน้าท่ี เป็นผู ้จัดจ าหน่ายหรือผู ้จัด
จ าหน่ายช่วงของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยโดยวิธีรับประกนัผลการ
จ าหน่าย ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการรับประกนัผลการ
จ าหน่ายหรือการรับประกนัผลการจ าหน่ายช่วงนั้นไวใ้นหนงัสือช้ีชวนโดยครบถว้นชดัเจน 

ข้อยกเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามประกาศนี้ 
บริษัท 
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  (ง) หลกัทรัพยน์ั้น ได อ้อกให ้แก่บ ุคคลที ่เ กี ่ยวโยงกนัตาม
โครงการการออกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (4) รายการระหว่างบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยในฐานะเป็นผูถื้อหุ้น
ของนิติบุคคลดงักล่าวไดม้อบหมายให้เขา้ไปดูแลนิติบุคคลนั้น โดยบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทั
ย่อยและนิติบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ก่ียวโยงกนัในลกัษณะอ่ืนๆ  
   (5) รายการที ่บริษ ทัจดทะเบียนพ ิสูจน ์ได ว้ ่า เป็นธรรมและไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 (*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ           
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี          
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 

 
หมวด 3 

การด าเนินการเม่ือมรีายการที่เกีย่วโยงกัน 
 

 ขอ้ 8    เม่ือบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศน้ี และ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 5  

 
ขอ้ 9 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปีของ

บริษทั  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์  
 

หมวด 4 
การค านวณมูลค่าของรายการที่เกีย่วโยงกัน 

 
 ขอ้ 10 ให้บริษัทจดทะเบียนประเมินมูลค่าของรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการตามมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีช าระให้หรือไดรั้บช าระ หรือมูลค่าตามบญัชี หรือมูลค่า
ตามราคาตลาดของสินทรัพยห์รือบริการนั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

   

หน้าที่เม่ือมี 
รายการที่ 
เกีย่วโยงกนั 

การเปิดเผยใน 

รายงานประจ าปี 

 

การประเมินมูลค่า 
รายการเกีย่วกบั 

สินทรัพย์หรือบริการ 
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 ขอ้ 11 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนประเมินมูลค่าของรายการการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ใหค้ านวณมูลค่าจากเงินตน้และดอกเบ้ีย หรือมูลค่าภาระค ้าประกนั 
หรือมูลค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยหากบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีได  ้
 การค านวณมูลค่าดอกเบ้ียตามวรรคหน่ึง ใหค้ านวณจากอตัราดอกเบ้ียท่ี
คิดจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั หรืออตัราดอกเบ้ียจ่ายเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อย 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 (2) กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ให้ค านวณมูลค่าจากดอกเบ้ีย และ/หรือผลประโยชน์ท่ีบริษทั     
จดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั   
 
 *ขอ้ 11/1  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน
บริษทัอ่ืน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัอ่ืนนั้นส้ินสภาพในการเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบริษทัจด
ทะเบียนหรือของบริษทัย่อยนั้น ให้บริษทัจดทะเบียนประเมินมูลค่าของรายการดงักล่าวโดยรวม
ค านวณมูลค่าเงินใหกู้ย้ืม มูลค่าภาระค ้าประกนัหรือภาระอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัดงักล่าวยงัคงคา้งต่อบริษทั
จดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยดว้ย 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 11/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547             
ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 
 ขอ้ 12  การประเมินมูลค่ารายการหรือมูลค่าสินทรัพยที์่มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพย์อาจให้บริษทัจดทะเบียนใช้ตัวเลขตามงบการเงินของบริษัท       
จดทะเบียนท่ีไดมี้การปรับปรุงตวัเลขดว้ยรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ีระบุในงบการเงินจนถึงวนัท่ีมี
การตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้สอบทานตัวเลข
ดงักล่าวแลว้ 
 

ขอ้ 13  เม่ือปรากฏวา่  
(1) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนมีจ านวน         

เป็นนยัส าคญั  
(2) งบการเงินท่ีใช้ในการพิจารณามูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมิได้

แสดงถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยเน่ืองจากลกัษณะพิเศษของ
ธุรกิจนั้น หรือ 

การประเมินมูลค่า 
รายการให้หรือรับ 

ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลง 
มูลค่ารายการ 
 

การประเมินมูลค่า 
รายการหรือสินทรัพย์ 
ที่มตัีวตนสุทธิ 
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(3) ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยไม่แสดงความเห็น
ต่อการจดัท างบการเงิน หรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีในงบการเงิน  
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี่ยนแปลงมูลค่ารายการหรือมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจนบัหรือไม่นบัมูลค่าของรายการบางรายการตามงบการเงินเป็นมูลค่าท่ี
ใชใ้นการเปรียบเทียบได ้
 
 *ขอ้ 14 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหลายรายการ
เป็นรายการเดียวกนั หากปรากฏวา่รายการดงักล่าวท าข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพ่ือเล่ียง
การปฏิบติัหนา้ท่ีใด ๆ ตามประกาศน้ี  
 การพิจารณานบัรวมรายการท่ีเก่ียวโยงตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงรายการท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกนั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี ยกเวน้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้แลว้ 
 (*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 
 

หมวด 5 
วธีิการด าเนินการเม่ือมรีายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ส่วนที่ 1 
การขออนุมตัคิณะกรรมการบริษทัและการเปิดเผยการตกลงเข้าท ารายการ 

  
 *ขอ้ 15 - 
 (*ยกเลิกความในข้อ 15 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี  
21 กรกฎาคม 2547)     

 
 *ขอ้ 16 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหนา้ท่ีเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามตารางแนบท้ายประกาศน้ีต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปน้ีต่อตลาด
หลกัทรัพยโ์ดยทนัที 
 (1) วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการและคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) ค าอธิบายโดยทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะของสินทรัพย ์บริการ การให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกลงเขา้ท ารายการ และในกรณีท่ีสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วน ให้ระบุช่ือ ประเภทกิจการ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนงบการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

การนับรวมรายการ 
ที่เกีย่วโยงกนั 

สารสนเทศท่ีต้อง
เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 
 



 
  

 9  

 (3) มูลค่ารวมและเกณฑที์่ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่า
รวมของส่ิงตอบแทน วิธีการช าระเป็นเงินสดหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย ์เง่ือนไข อตัราดอกเบ้ีย 
งวดการช าระของส่ิงตอบแทน ดอกเบ้ียและหลกัประกนั (ถา้มี) 
 (4) ช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นคู่กรณี รวมทั้งต าแหน่งท่ีบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัด ารงอยู่ในบริษทัจดทะเบียน หรือสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัจดทะเบียน และพฤติการณ์ท่ี
บ่งช้ีไดว้่าเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม แลว้แต่กรณี ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัท่ีเป็นนิติบุคคลกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น รวมทั้ งผูท่ี้เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบันิติบุคคลนั้น และช่ือของบุคคลดงักล่าว 
 (5) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการ
ตกลงเขา้ท ารายการในรายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น 
 (6) กรณีท่ีเป็นการเขา้ซ้ือสินทรัพย ์และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ให้ระบุแหล่งเงินทุนท่ีใช ้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน กรณีท่ีเป็นการกูย้ืม ให้ระบุ
เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย เช่น ขอ้จ ากดัการจ่ายเงินปันผล   

(7) ขอ้ความท่ีระบุว่ากรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการท่ี
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีท่ีบริษทั    
จดทะเบียนมีหนา้ท่ีขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากคณะกรรมการบริษทั 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการตกลงเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ี       
ขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากคณะกรรมการบริษทั 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของ
บริษทัท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัตาม (8) 
 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการก ากับบริษัท        
จดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเพ่ิมเติมไดต้ามความ
จ าเป็นและสมควร 
 (*ความในข้อ 16  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547)     
 
 *ขอ้ 17 บริษทัจดทะเบียนที่มีหน้าที่ขออนุมติัการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยง
กนัจากคณะกรรมการบริษทัตามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัไม่เขา้ร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

การขออนุมัติการ
เข้าท ารายการจาก
คณะกรรมการ
บริษัท 
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(2) ด าเนินการเปิดเผยมติท่ีมีสารสนเทศตามขอ้ 16 ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 (*ความในข้อ 17  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 )     

 
ส่วนที่ 2 

การขออนุมตัทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 *ขอ้ 18 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอ
อนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นแก่ตลาด
หลกัทรัพยเ์พ่ือพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ ตามหลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แก่ตลาดหลกัทรัพยก่์อนส่งใหผู้ถื้อ
หุน้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศ
เพ่ิมเติมไดต้ามความจ าเป็นและสมควร 
  บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ ้นแก่ผูถ้ือหุ ้นได้
เม่ือพน้ก าหนดเวลา 5 วนัท าการ นับจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ด้รับส าเนาหนังสือนัดประชุม 
ผูถื้อหุ้นครบถว้นแลว้ และตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดแ้จง้ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศ
เพ่ิมเติม หรือ 

(2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัส่งให ้
ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศภายใน 5 วนัท าการ    
นบัจากวนัที่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับส าเนาหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ ้นครบถว้นแลว้และอาจ
ด าเนินการใด ๆ รวมถึงก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับ
สารสนเทศเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและสมควร  

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ตาม
วรรคหน่ึงต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นคราวเดียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศเม่ือคณะกรรมการของบริษทั     
จดทะเบียนมีมติก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
 (*ความในข้อ 18  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547)     

 
 *ขอ้ 19 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งส า เนาหน ังสือน ัดประชุมผู ถ้ ือหุ ้น      
แก่ตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 2 ชุด และแก่ส านกังานจ านวน 1 ชุดในคราวเดียวกบัส่งให้       
ตลาดหลกัทรัพย  ์

การส่งหนังสือ 
นัดประชุมแก่ 
ผู้ถือหุ้น 
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 (*ความในข้อ 19  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่  21 กรกฎาคม 2547)     
 

 *ขอ้ 19/1  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนจดัให้มีบุคคลซ่ึงท า
หน้าท่ีก ากบัดูแลการประชุมผูถ้ือหุ ้นเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินการที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ผูถื้อหุน้ 
 บุคคลตามวรรคหน่ึงหมายถึงบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ 
(3) บุคคลตามที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยอา้งอิงรายชื่อบุคคลท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 19/1  โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25 47     
ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547)                           

 
 *ขอ้ 20 หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้นตามหมวดน้ีต้องมีสารสนเทศอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(1) สารสนเทศตามท่ีก าหนดตามขอ้ 16 
(2) สารสนเทศดงัต่อไปน้ี  

(ก) ขอ้มูลบริษทัและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 
(ข) รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ 
(ค) รายการระหว่างกนัในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาส

ล่าสุด (ถา้มี) 
(ง) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา และปีปัจจุบนั

จนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ ด าเนินงานในปี
ท่ีผ่านมาและปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 

(จ)    ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมี
นยัส าคญั (ถา้มี) 

(3) ขอ้ความท่ีระบุว่าบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี ให้ระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

สารสนเทศใน 

หนังสือนัด 
ประชุม 
 

การก าหนดให้
บริษัทจดทะเบียน
จัดให้มีบุคคลซ่ึงท า
หน้าทีก่ ากบัดูแล
การประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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(4)  การประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในกรณีเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีความส าคญัขั้นพ้ืนฐานในรูปของมูลค่าของตวัสินทรัพย ์
เช่น อสงัหาริมทรัพย ์

(5)   ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
   (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อ
บริษทัจดทะเบียน 
   (ข) ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียว     
โยงกนั 

(ค) ผูถื้อหุ้นควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
  ทั้งนี้  ความ เห ็นของที ่ปรึกษาทางการเงินอ ิสระด งักล ่าวต อ้งมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และจดัท าเป็นหนงัสือแยกต่างหากจาก
สารสนเทศอื่นท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัท าข้ึน  โดยระบุเหตุผล ขอ้สมมุติฐานท่ีส าคญั และปัจจยัท่ีน ามา
ประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น   
  (6)   แบบหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างนอ้ย 1 รายเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบัการตกลง
เขา้ท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ  

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของ
บริษทัท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัตาม (7) 
 (*ความในข้อ 20  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547)     

       
 ขอ้ 21 กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนแสดงให้เห็นไดว้่าการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยเป็นประโยชน์ต่อบริษทัจดทะเบียนอย่างแจง้ชดั และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นธรรม  ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผ่อนผนัแก่บริษทัจดทะเบียนไม่ตอ้งจดัส่งความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ได ้
  
 ขอ้ 22 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศน้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
 

มติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

 

การผ่อนผันการจัด 
ส่งความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน  
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 *ข้อ 23 -  

 (*ยกเลิกความในข้อ 23 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2552 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2552 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 24 ให้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีผลใช้บงัคบั
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปกบับริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยส าหรับการตก
ลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีข้ึนก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  19 พฤศจิกายน 2546 
 
         (ลงนาม) วิจิตร  สุพินิจ 
 

(นายวิจิตร   สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดเ้น่ืองจาก
บุคคลดงักล่าวสามารถควบคุมการตดัสินใจของบริษทัจดทะเบียน และท าใหเ้กิดขอ้สงสัยวา่รายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัจดทะเบียนและผูถื้อหุ้นโดยรวม หรือต่อบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนันั้น ดงันั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และเพ่ือให้บริษทั
จดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูล
อย่างครบถว้น อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผู ้
ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั จึงสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัจดทะเบียนใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือปฏิบติั

ข้อก าหนดที่ใช้ 
บังคับก่อน 

ประกาศนี้ 
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*ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจดทะเบียน ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547:  

การด าเนินการของบริษทัจดทะเบียนเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประเภทรายการที่เกีย่วโยงกนั มูลค่าของรายการ 
การด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.  รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  
1.2    รายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

 
   

                   
 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 
 
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 
 
 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
✓ 

 
 
- 
 
 

                                           - 
 
 
- 
 
 
 
- 

1.3   รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปและค่า                  
     ตอบแทนไม่สามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 
     
 

ไม่จ  ากดัมูลค่าของรายการ 
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ประเภทรายการที่เกีย่วโยงกนั มูลค่าของรายการ 
การด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.4   รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือน
 ไขทางการคา้โดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  และไม่สามารถ
แสดงไดว้า่มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  
 
 
 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
- 

 
- 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
 

 
- 
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ประเภทรายการที่เกีย่วโยงกนั มูลค่าของรายการ 

 

การด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน  

เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
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ประเภทรายการที่เกีย่วโยงกนั มูลค่าของรายการ 

 

การด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน  

เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
4.1   บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่       

   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงัต่อไปน้ี 
⚫ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
⚫ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือ

บริษทัยอ่ยถือหุ้นในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าสัดส่วนท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
อ่ืนๆ  ท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี ถือหุ้นใน
นิติบุคคลนั้น 
         

  
 
 
 < 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ี มีตัวตน
สุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
 

 
 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
 

 
- 

 100 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

กรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่นิติบุคคลซ่ึงบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผูถื้อหุ้น ตามสัดส่วนท่ีตนมี
ส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป
หรือดีกว่า บริษทัจดทะเบียนจะได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในรายการดงักล่าว 
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ประเภทรายการที่เกีย่วโยงกนั มูลค่าของรายการ 

การด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอ่ีนนอกจาก 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ลบ. หรือ  0.03% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

- - - 

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

 20 ลบ. หรือ  3% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

กรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่นิติบุคคลซ่ึงบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผูถื้อหุ้น ตามสัดส่วนท่ีตนมี
ส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป
หรือดีกว่า บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในรายการดงักล่าว 
 
 

 

 

 

 

หมายเหตทุา้ยตาราง:     ✓    หมายถึง  บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีด าเนินการตามหวัขอ้ของคอลมัน์ท่ีมีเคร่ืองหมาย ✓ 

- หมายถึง  บริษทัจดทะเบียนไม่มีหนา้ท่ีด าเนินการตามหวัขอ้ของคอลมัน์ท่ีมีเคร่ืองหมาย - 
 

(*ตารางแนบท้ายประกาศเดิมถูกยกเลิก และใช้ตารางแนบท้ายใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547) 


