
   

16/12/2558  ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 (ฉบบัประมวล) 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ือง   หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 มาตรา 89/12 และมาตรา 89/13  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 
มาตรา 43 มาตรา 44  และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี  
  (1)  “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(1/1)1  “กิจการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นเจา้ของ”  
หมายความวา่    

           (ก)  บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้น ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัหรือของทุนทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนนั้น 
             (ข)  บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือนิติบุคคลตาม (ก) ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัหรือของทุนทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนนั้น 
   (1/2) 1  “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความวา่    

           (ก)  ส่วนราชการ 
(ข)  องคก์รของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของ   

(2)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
1  ถกูเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2552 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2552  
    มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 เมษายน 2552 
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ขอ้ 2  บทนิยามดงัต่อไปน้ี ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ใหมี้ความหมายดงัน้ี 
(1)  “ผูมี้อ  านาจควบคุม”  หมายความวา่   บคุคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1   
(2)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญติั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติม  
              (3)  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และใหร้วมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/1 ซ่ึงหมายถึง 

 (ก)  กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั  
 (ข)  คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 

(ค)  นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ง)  บุคคลใดท่ีกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่ หากบริษทัท าธุรกรรม 

ท่ีใหป้ระโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปน้ี จะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย  ทั้งน้ี 
เฉพาะการท าธุรกรรมดงักล่าว 

1.  กรรมการของบริษทั  
2.  ผูบ้ริหารของบริษทั 
3.  บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั 
4.  กรรมการของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั  

    5.  คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 1. 2. 3. หรือ 4.   
(4)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตามมาตรา 89/1  

  (5)3  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และใหห้มายความรวมถึง
กรรมการตามมาตรา 89/1 ดว้ย 

 

 

     

3  ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 79/2558 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกาบน 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 
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  ขอ้ 32   ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทั ตามมาตรา 89/12 และมาตรา 89/13 ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม  เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมตามขอ้ 3/1 หรือเป็นกรณี 
ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3/2 

ในกรณีท่ีการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือ 
เป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ตามมาตรา 89/12 (1) 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ใหใ้ชค้  าวา่ 
“ส านกังาน” แทนค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ ในขอ้ 3 บทนิยามค าวา่ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” ขอ้ 6 ขอ้ 12 ขอ้ 13 
ขอ้ 14 ขอ้ 18 ขอ้ 20 และขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์  

  ขอ้ 3/11   ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นเจา้ของ หาก
เป็นธุรกรรมท่ีประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหต้อ้งขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจาก 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 

  ขอ้ 3/22   ในกรณีท่ีบริษทัเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
หากบริษทัจะท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยประสงคจ์ะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ใหก้ระท าได้ 
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เป็นธุรกรรมท่ีอยูใ่นแผนการควบ โอน หรือรับโอนกิจการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 
2
  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2553 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 3)  

ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
1  ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2552 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 เมษายน 2552 
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(2) การท าธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายหลงับริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้พิกถอนหุน้ 
ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ยความสมคัรใจตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และในการขอมติเพิกถอนหุน้ดงักล่าว  
บริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไวก่้อนแลว้ โดยระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) แผนการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(ข) การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในการอนุมติัใหเ้ขา้ท าธุรกรรม ซ่ึงจะไม่หา้ม 

การออกเสียงลงคะแนนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
                เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (ข) ค าวา่ “ส่วนไดเ้สีย” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย  ์

(ค) ค าเตือนผูถื้อหุ้นท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท าธุรกรรม ตอ้งใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงคดัคา้นตั้งแต่การพิจารณาวาระการเพิกถอนหุน้ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) การท าธุรกรรมไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบั 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการควบ โอน หรือรับโอนกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน”  

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัยอ่ย 

 ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป   

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  
 
 

 
                                    (นายวิจิตร  สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ   
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



   

16/12/2558  ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 (ฉบบัประมวล) 

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดับ 
ประกาศ 

ณ วันที ่
เลขที่ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 31 ส.ค. 51 ทจ. 21/2551 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
31 ส.ค. 51 เป็นตน้ไป) 

1 6 มี.ค. 52 ทจ. 8/2552 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 2) แกไ้ขประกาศ ทจ. 21/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม ขอ้ 1(1/1),  ขอ้ 1(1/2) และ ขอ้ 3/1 
2. แกไ้ข วรรคหน่ึงของขอ้ 3 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 เม.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

2 24 พ.ค. 53 ทจ. 20/2553 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 3) แกไ้ขประกาศ ทจ. 21/2551 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข วรรคหน่ึงของขอ้3 
2. เพ่ิม ขอ้ 3/2 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 มิ.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

3 
 

26 พ.ย. 58 ทจ. 79/2558 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัท่ี 4) แกไ้ขประกาศ ทจ. 21/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (5) ของขอ้ 2  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 ธ.ค. 58 เป็นตน้ไป) 
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