
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ.      7/2552 
เร่ือง  ก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็น 

การกระท าร่วมกบับุคคลอ่ืน และการปฏิบติัการ 
ตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
“หา้งหุน้ส่วน”  หมายความว่า   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

  ขอ้ 2   บุคคลใดมีเจตนาร่วมกนัใชสิ้ทธิออกเสียงของตนและบุคคลอ่ืนไปในทางเดียวกนั  
หรือใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกนั และ 
บุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  บุคคลนั้นมีลกัษณะ 
เป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกบับุคคลอ่ืนอนัเป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 หรือมีหนา้ท่ีในการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247   

(1)  การมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงท่ีคู่สัญญามีอยูไ่ปในทางเดียวกนัหรือ 
ใหคู้่สัญญาฝ่ายใดเป็นผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงของคู่สัญญาฝ่ายอ่ืน หรือมีขอ้ตกลงในการบริหารกิจการร่วมกนั  
ไม่วา่ขอ้ตกลงดงักล่าวจะเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของกิจการหรือ 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ หรือเก่ียวกบัการเห็นชอบร่วมกนัในการเสนอวาระส าคญัต่อคณะกรรมการ 
ของกิจการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และไม่วา่ขอ้ตกลงนั้นจะไดก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 
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(2)  การมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิในการขายหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องกิจการ หรือมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการรักษาหรือเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย ์
ของกิจการ (standstill agreement) ไม่วา่ขอ้ตกลงนั้นจะไดก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 

(3)  การชกัชวนบุคคลอ่ืนไม่วา่โดยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนท่ีตนมอบหมาย เพื่อใหไ้ดม้า  
หรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  

(4)  การมีแหล่งเงินทุนร่วมกนั หรือกระท าการดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลือ 
ในการไดม้าซ่ึงแหล่งเงินทุน เพื่อน าแหล่งเงินทุนนั้นมาใชใ้นการซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้ 
ตนหรือบุคคลอ่ืนไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการ 

(5)  การไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการโดยร่วมกบับุคคลท่ีเคยมีพฤติกรรม 
ร่วมกนัในการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการอ่ืน และการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์อง 
กิจการในคร้ังน้ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เคยมีพฤติกรรมร่วมกนั 

(6)  การใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิออกเสียงของตนเป็นปกติและอยา่งต่อเน่ืองในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ของกิจการ ไม่วา่บุคคลอ่ืนนั้นจะเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการหรือไม่ แตไ่ม่รวมถึงการมอบฉันทะ 
ใหแ้ก่กรรมการอิสระ ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(custodian) หรือผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการรับมอบฉนัทะ  
(proxy voting service) ในการเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงแทนตน 

(7)  การเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
หรือนิติบุคคลอ่ืนใด โดยมีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงวา่ตนถือครองหลกัทรัพยข์องกิจการ 
แทนหรือร่วมกบัหา้งหุ้นส่วน บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืนใดนั้น 

(8)  การใหห้ลกัทรัพยข์องกิจการแก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่การให้โดยเสน่หาตามความสัมพนัธ์ 
ปกติระหวา่งบิดามารดากบับุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ   
  (9)  การมีขอ้ตกลงระหวา่งกนัของบุคคลใด ๆ เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกิจการใน 
ราคาต ่าโดยไม่มีเหตุอนัควร แต่ไม่รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งบิดามารดากบับุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ   

(10)  บุคคลในกลุ่มเดียวกนัตามนยัแห่งประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 หรือ 
มาตรา 247  

ใหน้ าความสัมพนัธ์และพฤติกรรมตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบั 
การพิจารณาหนา้ท่ีในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการอนัเน่ืองจากการเขา้มีอ านาจควบคุม 
อยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการอยูก่่อนแลว้ (chain principle) ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 ดว้ย 

  ขอ้ 3   ในการพิจารณาหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามประกาศ 
ท่ีออกตามความในมาตรา 246 หรือหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศท่ีออกตาม
ความในมาตรา 247  ใหน้บัรวมจ านวนหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีถือโดยบุคคลตามขอ้ 2 และบุคคลตาม
มาตรา 258 ของแต่ละบุคคลดงักล่าว   
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  ขอ้ 4   การท าหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามประกาศท่ีออก 
ตามความในมาตรา 246 ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 ให้เป็นดงัน้ี  

(1)  ใหบุ้คคลตามขอ้ 2 แต่ละรายท่ีเร่ิมตน้มีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรม มีหนา้ท่ี 
รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการแยกต่างหากจากกนั  เวน้แต่จะเขา้กรณีตามขอ้ 10 

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 รายใดไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการภายหลงั
การมีหนา้ท่ีตาม (1) อนัเป็นผลใหถึ้งหรือขา้มจุดท่ีตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์อง
กิจการตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 อีกคร้ังหน่ึง ใหบุ้คคลท่ีเป็นผูไ้ดม้าหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ 

ขอ้ 5   การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศท่ีออกตามความใน 
มาตรา 247 ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 ใหเ้ป็นดงัน้ี 

(1)  ใหบุ้คคลตามขอ้ 2 ท่ีเร่ิมตน้มีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรม ร่วมกนัท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องกิจการ โดยอาจตกลงกนัใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูรั้บซ้ือหลกัทรัพยต์ามค าเสนอซ้ือ 
แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได ้ เวน้แต่จะเขา้กรณีตามขอ้ 11 

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 รายใดไดห้ลกัทรัพยข์องกิจการเพิ่มขึ้นภายหลงั 
การมีหนา้ท่ีร่วมกนัตาม (1) อนัเป็นผลใหถึ้งหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ 
ตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 อีกคร้ังหน่ึง ใหบุ้คคลรายนั้นมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

  ขอ้ 6   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 
ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 ไม่มีการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ 
ค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  ราคาเสนอซ้ือหุ้นแต่ละประเภทตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของหุน้นั้นในระหวา่งหา้วนัท าการก่อนวนัท่ีบุคคลดงักล่าวจะมีลกัษณะตามขอ้ 2  

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการ 
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ เพื่อพิจารณาหรือสั่งการใด ๆ เก่ียวกบัการพิจารณา 
ความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมระหวา่งบุคคลตามขอ้ 2 หรือการท าหนา้ท่ีของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ 
หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 ตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 และมาตรา 247 ได ้  
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ขอ้ 8   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 และจะเป็นผลใหมี้การไดม้า 
หรือเป็นผูถื้อหุน้รวมกนัจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247  บุคคลนั้นอาจยืน่ค  าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน  
หรือต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการผา่นส านกังาน เพื่อมิให้ตอ้งท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 ได ้

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะ 
ของการกระท าการร่วมกบับุคคลอ่ืนตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 หรือตามประกาศท่ีออก
ตามความในมาตรา 247  เปล่ียนแปลงไปและเป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรม 
ตามขอ้ 2 อีกต่อไป  บุคคลดงักล่าวอาจแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
  การท่ีส านกังานไดรั้บแจง้ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง มิไดแ้สดงวา่ส านกังานเห็นชอบหรือ 
รับรองขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้นั้น 

ขอ้ 10   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั และการถือหลกัทรัพยข์องบุคคลเหล่านั้นถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการไดม้า 
ซ่ึงหลกัทรัพยต์ามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 ใหบุ้คคลเหล่านั้นไม่มีหนา้ท่ีรายงานการไดม้า 
ซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการในกรณีดงักล่าว   

หากต่อมาบุคคลตามวรรคหน่ึงรายใดมีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ 
ไม่วา่จ านวนใด ๆ ใหบุ้คคลรายท่ีมีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือ 
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246  

ขอ้ 11   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบัและการถือหุน้ของบุคคลเหล่านั้นถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ของกิจการตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 ให้บุคคลเหล่านั้นไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องกิจการในกรณีดงักล่าว   
  หากต่อมาบุคคลตามวรรคหน่ึงรายใดมีการไดหุ้น้ของกิจการไม่วา่จ านวนใด ๆ  
ใหบุ้คคลรายท่ีมีการไดม้านั้นมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศท่ีออก 
ตามความในมาตรา 247  เวน้แต่จะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการไดหุ้้นของกิจการในขณะท่ีการถือหุน้ของบุคคลเหล่านั้นไม่ถึงหรือ 
ขา้มจุดตามวรรคหน่ึงแลว้ 
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  (2)  เป็นการไดหุ้้นของกิจการในขณะท่ีการถือหุน้ของบุคคลเหล่านั้นถึงหรือขา้มจุด 
ตามวรรคหน่ึง แต่บุคคลรายท่ีมีการไดม้านั้นจ าหน่ายหุ้นของกิจการในส่วนท่ีมีการไดม้าดงักล่าวทั้งหมด 
บนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยห์รือจ าหน่ายคืนบุคคลท่ีตนซ้ือมาภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการ แต่ตอ้งก่อนวนัท่ีบุคคลรายท่ีมีการไดม้านั้นมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้  

  ขอ้ 12   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมตามขอ้ 2 อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั โดยบุคคลเหล่านั้นมีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ 
อยูก่่อนแลว้ (chain principle) ตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 ใหบุ้คคลเหล่านั้นไม่มีหนา้ท่ี 
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการในกรณีดงักล่าว 

หากต่อมาบุคคลตามวรรคหน่ึงรายใดมีการไดอ้ านาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ของกิจการอยูก่่อนแลว้เพิ่มเติมหรือไดหุ้น้ของกิจการ ไม่วา่จ านวนใด ๆ ใหบุ้คคลรายท่ีมีการได ้
อ านาจควบคุมมานั้นมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศท่ีออกตามความใน 
มาตรา 247  เวน้แต่จะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการไดอ้ านาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการเพิ่มเติมหรือ 
ไดหุ้น้ของกิจการในขณะท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่มีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ของกิจการอยูก่่อนแลว้ตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 
  (2)  เป็นการไดอ้ านาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการเพิ่มเติม 
ในขณะท่ีบุคคลเหล่านั้นมีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการ 
อยูก่่อนแลว้ตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 แตบุ่คคลรายท่ีมีการไดอ้ านาจควบคุมมานั้น 
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดอ้  านาจควบคุมเพิ่มเติม  
แต่ตอ้งก่อนวนัท่ีกิจการก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
การประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ 

(ก)  ลดการมีอ านาจควบคุมท่ีไดม้าเพิ่มในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ 
อยูก่่อนแลว้ หรือ 

(ข)  จ าหน่ายหุน้ของกิจการบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหค้งเหลือ 
นอ้ยกวา่จุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

(3)  เป็นการไดหุ้้นของกิจการเพิ่มเติมในขณะท่ีบุคคลเหล่านั้นมีอ านาจควบคุม 
อยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการอยูก่่อนแลว้ตามประกาศท่ีออกตามความใน 
มาตรา 247 แตบุ่คคลรายท่ีมีการไดม้านั้นจ าหน่ายหุ้นของกิจการในส่วนท่ีมีการไดม้าทั้งหมดบน 
กระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยห์รือจ าหน่ายคืนบุคคลท่ีตนซ้ือมา หรือลดการมีอ านาจควบคุมใน 
นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการอยูก่่อนแลว้จนท าใหไ้ม่มีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัตามประกาศ 
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ท่ีออกตามความในมาตรา 247  ทั้งน้ี การจ าหน่ายหุน้ของกิจการในส่วนท่ีมีการไดม้าทั้งหมดหรือ 
การลดการมีอ านาจควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการตอ้งกระท าภายในเจ็ดวนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการแต่ตอ้งก่อนวนัท่ีบุคคลรายท่ีมีการไดม้านั้นมีสถานะเป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้  

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

        ประกาศ ณ วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร สุพินิจ) 

ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 

    
หมายเหต ุ:   เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรม 
ท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอ่ืน อนัเป็นผลใหมี้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 246 และมาตรา 247 จึงจ าเป็น 
ตอ้งออกประกาศน้ี 


