ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 มาตรา 89/12 และมาตรา 89/13
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1/1)1 “กิจการที่หน่วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ”
หมายความว่า
(ก) บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนที่มีหน่วยงานของรัฐหรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุน้ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั หรื อของทุนทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนนั้น
(ข) บริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนที่มีหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อนิ ติบุคคลตาม (ก) ถือหุน้ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บ
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั หรื อของทุนทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนนั้น
(1/2) 1 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(ก) ส่วนราชการ
(ข) องค์กรของรัฐบาลหรื อหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของ
(2) “สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1

ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 เมษายน 2552
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ข้อ 2 บทนิยามดังต่อไปนี้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความหมายดังนี้
(1) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1
(2) “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
(3) “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ซึ่งหมายถึง
(ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั
(ข) คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ง) บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุรกรรม
ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้
เฉพาะการทาธุรกรรมดังกล่าว
1. กรรมการของบริ ษทั
2. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
3. บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั
4. กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั
5. คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 1. 2. 3. หรื อ 4.
(4) “บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามมาตรา 89/1
(5)3 “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งเทียบเท่ากั บผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารรายที่ส่ี ทุกราย และผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึง
กรรมการตามมาตรา 89/1 ด้วย

3

ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกาบน 2558 มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 ธันวาคม 2558

16/06/2553
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ข้อ 32 ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริ ษทั ตามมาตรา 89/12 และมาตรา 89/13 ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยอนุโลม เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมตามข้อ 3/1 หรื อเป็ นกรณี
ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 3/2
ในกรณีที่การทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อ
เป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้วตามมาตรา 89/12 (1)
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้คาว่า
“สานักงาน” แทนคาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ในข้อ 3 บทนิยามคาว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13
ข้อ 14 ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3/11 ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ หาก
เป็ นธุรกรรมที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ตอ้ งขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
ข้อ 3/22 ในกรณีที่บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หากบริ ษทั จะทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยประสงค์จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทาได้
เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นธุรกรรมที่อยูใ่ นแผนการควบ โอน หรื อรับโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 มิถุนายน 2553
1

ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 เมษายน 2552
16/06/2553
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(2) การทาธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายหลังบริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เพิกถอนหุน้
ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยความสมัครใจตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และในการขอมติเพิกถอนหุน้ ดังกล่าว
บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ก่อนแล้ว โดยระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) แผนการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ข) การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในการอนุมตั ิให้เข้าทาธุรกรรม ซึ่งจะไม่หา้ ม
การออกเสี ยงลงคะแนนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (ข) คาว่า “ส่วนได้เสี ย” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(ค) คาเตือนผูถ้ ือหุ้นที่แสดงว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยกับการทาธุรกรรม ต้องใช้สิทธิ
ออกเสี ยงคัดค้านตั้งแต่การพิจารณาวาระการเพิกถอนหุน้ ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) การทาธุรกรรมได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการควบ โอน หรื อรับโอนกิจการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน”
ข้อ 4 ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ย่อย
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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สารบัญเชิงอรรถ
ลาดับ

ประกาศ
ณ วันที่
31 ส.ค. 51

เลขที่ประกาศ

ชื่ อเรื่ อง

ทจ. 21/2551

หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

1

6 มี.ค. 52

ทจ. 8/2552

หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2)

2

24 พ.ค. 53

ทจ. 20/2553

หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 3)

3

26 พ.ย. 58

ทจ. 79/2558

หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)

16/12/2558

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 (ฉบับประมวล)

เนื้อหา

แก้ไขประกาศ ทจ. 21/2551 ดังนี้
1. เพิ่ม ข้อ 1(1/1), ข้อ 1(1/2) และ ข้อ 3/1
2. แก้ไข วรรคหนึ่งของข้อ 3
แก้ไขประกาศ ทจ. 21/2551 ดังนี้
1. แก้ไข วรรคหนึ่งของข้อ3
2. เพิ่ม ข้อ 3/2
แก้ไขประกาศ ทจ. 21/2551 ดังนี้
1. เพิ่ม (5) ของข้อ 2

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
31 ส.ค. 51 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 เม.ย. 52 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 มิ.ย. 52 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ธ.ค. 58 เป็ นต้นไป)

