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  กำรเสนอปรับปรุงหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั1 (Material Transaction (“MT”))  
และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (Related Party Transaction (“RPT”))  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหห้ลกัเกณฑ์ 
ดงักล่ำว มีควำมชดัเจน ครอบคลุมกำรท ำรำยกำรของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีควำมหลำกหลำยและซบัซอ้น  
อนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนท่ีพฒันำไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตำมสภำพเศรษฐกิจและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมถึงใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมตดัสินใจในรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัหรือรำยกำร 
ท่ีมีลกัษณะขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใหค้ณะกรรมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยค ำนึงถึงหลกั fiduciary duty   
ส ำหรับกำรปรับปรุงนิยำมท่ีเก่ียวขอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้  ำนิยำมท่ีใชใ้นหลกัเกณฑ ์RPT และหลกัเกณฑ ์
กำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์(“หลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย”) มีควำมชดัเจนและสอดคลอ้งกนั  
โดยหลกัเกณฑท่ี์เสนอปรับปรุงในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. หลกัเกณฑ์การท ารายการ MT 
1.1  ก ำหนดใหก้รณีบริษทัจดทะเบียน/บริษทัยอ่ยท ำรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

แก่บุคคลภำยนอก ซ่ึงไม่ใช่กำรประกอบธุรกิจปกติของบริษทัจดทะเบียน ตอ้งค ำนวณขนำดรำยกำรเช่นเดียวกบั
กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

1.2  ก ำหนดขอ้ยกเวน้รำยกำรให้ชดัเจน ไดแ้ก่   
(1) กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยร์ะหวำ่งบริษทัจดทะเบียน  

กบับริษทัยอ่ย หรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย   
(2) กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีใชใ้นกำรประกอบ 

ธุรกิจปกติ  
(3) กำรลงทุนเพื่อบริหำรสภำพคล่อง  
(4) รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยอ์นัเน่ืองมำจำกกระบวนกำรด ำเนินกำร 

ตำมกฎหมำย  
(5) กำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินภำยในกลุ่มบริษทั หรือตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 

1.3  ปรับปรุงวธีิกำรค ำนวณขนำดรำยกำร ใหส้ะทอ้นถึงผลกระทบทุกดำ้น และก ำหนดให้
กำรท ำรำยกำร MT และรำยกำร RPT ใชว้ธีิกำรค ำนวณเดียวกนั โดยยกเลิกวธีิกำรค ำนวณเกณฑ ์NTA เพิ่มเติม
เกณฑร์ำยได ้และเกณฑมู์ลค่ำตลำด 

1.4  ปรับปรุงวธีิกำรนบัรวมขนำดรำยกำรในรอบ 6 เดือน เป็น 12 เดือน โดยใหน้บัรวม
เฉพำะรำยกำรท่ีมีลกัษณะเป็นโครงกำรเดียวกนั/ต่อเน่ืองกนั/ท ำกบับุคคลเดียวกนัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
                                                           
1 รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั ตำมมำตรำ 89/29 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หมำยควำมรวมถึง รำยกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  

Executive summary 
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1.5  ปรับปรุงระดบัขนำดรำยกำรท่ีตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุน้ โดยลดระดบัขนำดรำยกำร 

จำกตั้งแต่ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 25 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิธีนบัรวมขนำดรำยกำรตำมขอ้ 1.4  และก ำหนด 
ใหมี้ควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน เฉพำะกรณีขนำดรำยกำรตั้งแต่ร้อยละ 25 และบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีเปล่ียนลกัษณะธุรกิจ 

 

2. หลกัเกณฑ์การท ารายการ RPT 
2.1 ยกเลิกกำรแบ่งประเภทรำยกำร RPT 6 ประเภท ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำรำยกำรท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดยใชห้ลกั fiduciary duty  
2.2 ยกเลิกขอ้ยกเวน้รำยกำร กรณีรำยกำรเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ เพื่อไม่ใหส้ ำนกังำนใชดุ้ลยพินิจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน 
 2.3  ใชว้ธีิกำรค ำนวณขนำดรำยกำร RPT เหมือนรำยกำร MT และปรับปรุงระดบั 
ขนำดรำยกำรท่ีตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบัวธีินบัรวมขนำดรำยกำรตำมขอ้ 1.4 

นอกจำกน้ี ส ำนกังำนจะใหจ้ดัส่งเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร MT และรำยกำร 
RPT เช่น ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ในรูปแบบของ electronic file และ 
ใหผู้มี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบในขอ้มูลดงักล่ำวลงลำยมือช่ือรับรองกำรจดัส่งขอ้มูลนั้น แทนกำรจดัส่งขอ้มูล 
แบบเอกสำร (hard copy)  

3. นิยามทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1  ปรับปรุงนิยำม “ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่” ซ่ึงปัจจุบนัพิจำรณำจำก “จ ำนวนหุ้นท่ีมี 
สิทธิออกเสียง” เป็น “จ ำนวนสิทธิออกเสียง” เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สะทอ้นถึงบุคคลท่ีมี
อ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรอยำ่งแทจ้ริง และท ำให้สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดฐำนเสียงของค ำอ่ืน ๆ ใน
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”)  และปรับปรุงกำรนบั 
กำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย ซ่ึงปัจจุบนันบัเฉพำะกำรถือหุ้นทำงตรง เป็นกำรนบักำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรนบักำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำ
รำยกำร RPT 
 3.2  ยกเลิกค ำนิยำม “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” และใชค้  ำวำ่ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” แทน 
เน่ืองจำก “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” มีกำรใชใ้นควำมหมำยท ำนองเดียวกบั “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  
ตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำร RPT จึงควรใชค้  ำเดียวกนั เพื่อลดควำมสับสน 
 3.3  เปล่ียนค ำเรียก “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ท่ีใชใ้นหลกัเกณฑ์กำรออกและเสนอขำย 
เป็นค ำวำ่ “ผูมี้อิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั” เน่ืองจำกค ำวำ่ “ผูมี้อ  ำนำจควบคุม” ปัจจุบนัมีกำรใชท้ั้งในหลกัเกณฑ์
กำรออกและเสนอขำยกบัหลกัเกณฑ ์RPT แต่มีควำมหมำยแตกต่ำงกนั จึงควรใชค้  ำต่ำงกนั  
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 โดยท่ีพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”)  
มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2551  โดยเพิ่มหมวด 3/1 กำรบริหำรกิจกำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ก ำหนดให้
ส ำนกังำนมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั (MT) และกำรท ำรำยกำรกบับุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนั (RPT) ของบริษทัจดทะเบียน   
 ทั้งน้ี ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ บริษทัจดทะเบียนขอใหส้ ำนกังำนใชห้ลกัเกณฑเ์ดิมของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ไประยะหน่ึงก่อน  เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนไดป้ฏิบติัจนคุน้เคยแลว้  ส ำนกังำน 
จึงไดอ้อกประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมี
นยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี  
31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำวโดยอนุโลม  นอกจำกน้ี เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน 
ในช่วงเปล่ียนแปลงกำรก ำกบัดูแลขำ้งตน้ ส ำนกังำนยงัรับแนวปฏิบติัท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ ใชก้  ำกบัดูแล
บริษทัจดทะเบียนมำใชโ้ดยอนุโลมดว้ย   

อยำ่งไรก็ดี ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ มีผลใชบ้งัคบัมำตั้งแต่ พ.ศ. 2546  
และ 2547 ซ่ึงไม่ไดถู้กปรับปรุงมำนำน หลกัเกณฑด์งักล่ำวจึงอำจไม่รองรับกบัแนวโนม้กำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีพฒันำไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตำมภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
กำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ ของบริษทัจดทะเบียนมีควำมหลำกหลำยและซบัซอ้นมำกข้ึน  ซ่ึงหลกัเกณฑปั์จจุบนั 
อำจไม่ครอบคลุมกำรท ำรำยกำรบำงรำยกำร หรือในบำงกรณีไม่สำมำรถน ำมำบงัคบัใชก้บักำรท ำรำยกำรได ้ 
เช่น กำรท ำรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลภำยนอก ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัจดทะเบียน 
ไม่ถือเป็นรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ ท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ ขอ้ยกเวน้
กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มีหลกัเกณฑก์ ำหนดอยำ่งชดัเจน  วธีิกำรค ำนวณขนำด
รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำร RPT แตกต่ำงกนั ท ำใหต้อ้งท ำควำมเขำ้ใจหลำยวธีิ  
กำรนบัรวมขนำดรำยกำรทุกรำยกำรเป็นรำยกำรเดียวกนั ท ำใหร้ำยกำรท่ีขออนุมติัผูถื้อหุน้ อำจไม่ใช่รำยกำร
ท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งแทจ้ริง เป็นตน้  ส ำนกังำนจึงรวบรวมประเด็นดงักล่ำวมำปรับปรุง โดยอำ้งอิงแนวทำง 
ของต่ำงประเทศ และน ำมำปรับใชใ้หเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มของประเทศไทย 
  นอกจำกน้ี โดยท่ีในกำรทบทวนหลกัเกณฑ ์RPT ส ำนกังำนพบวำ่ นิยำมบำงค ำท่ีใชใ้น
หลกัเกณฑ ์RPT มีเรียกช่ืออยำ่งเดียวกนักบันิยำมตำมหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย แต่มีควำมหมำย
แตกต่ำงกนั รวมถึงมีบำงค ำท่ีใชค้  ำเรียกไม่สอดคลอ้งกนั ทั้งท่ีมีควำมหมำยเดียวกนั ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมสับสน 
กบัผูป้ฏิบติั จึงไดท้บทวนค ำนิยำมท่ีใชใ้นหลกัเกณฑก์ำรออกเสนอขำยใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์RPT ดว้ย 

ทีม่า และปัญหาปัจจุบัน 
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การแก้ไขหลกัเกณฑ์ MT และ RPT 
1. เพื่อใหห้ลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มีควำมชดัเจน 

และสำมำรถบงัคบัใชใ้นทำงกฎหมำย  
2. คณะกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนท ำหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ควำมระมดัระวงั 

และซ่ือสัตยสุ์จริต   
3. ลดภำระค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นแก่บริษทัจดทะเบียน โดยยกเลิกขั้นตอนกำรส่งหนงัสือเวยีน

ใหผู้ถื้อหุน้ และก ำหนดเฉพำะกรณีรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัตอ้งใหผู้ถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเท่ำนั้น  
4. ปรับปรุงหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป

โดยอำ้งอิงหลกัเกณฑข์องต่ำงประเทศ  
การแก้ไขนิยามที่เกีย่วข้อง 

 เพื่อให้นิยำมท่ีใชใ้นหลกัเกณฑ ์RPT และหลกัเกณฑก์ำรออกเสนอขำยมีควำมชดัเจน 
และสอดคลอ้งกนั เพื่อลดควำมสับสนของผูป้ฏิบติั 
  

วตัถุประสงค์  
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1. หลกัเกณฑ์การท ารายการทีม่ีนัยส าคัญ (MT) 

     1.1 ก ำหนดใหร้ำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

     1.2 ก ำหนดขอ้ยกเวน้ใหช้ดัเจน : ซ้ือขำยวตุัดิบ/กำรลงทุนเพื่อบริหำรสภำพคล่อง/กำรท ำรำยกำรระหวำ่ง
บริษทัจดทะเบียนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย 

     1.3 ปรับปรุงวธีิกำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

1.4 ปรับปรุงวธีิกำรกำรนบัรวมขนำดรำยกำร โดยพิจำรณำโครงกำรท่ีมีลกัษณะเดียวกนั/ต่อเน่ืองกนั 

1.5 ปรับปรุงระดบัขนำดรำยกำรท่ีตอ้งขออนุมติัคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้  
 

2.  หลกัเกณฑ์การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน (RPT) 

2.1 ยกเลิกกำรแบ่งประเภทรำยกำร 6 ประเภท  

2.2 ยกเลิกขอ้ยกเวน้รำยกำร : กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 

2.3 ปรับปรุงนิยำมผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

 2.4 ปรับปรุงวธีิค ำนวณ และขนำดรำยกำรท่ีตอ้งขออนุมติัคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้    

3.  นิยามทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 ปรับปรุงนิยำม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ในหลกัเกณฑ ์RPT และหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย 

 3.2 ยกเลิกค ำนิยำม “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” ท่ีใชใ้นหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำยและใชค้  ำวำ่  
       “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” แทน  

 3.3 เปล่ียนค ำเรียก “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ท่ีใชใ้นหลกัเกณฑ์กำรออกและเสนอขำยเป็นค ำวำ่  
       “ผูมี้อิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั”  

 
 

  

แนวทางการปรับปรุง 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป 

ซ่ึงสินทรัพย์2 โดยยงัไม่ครอบคลุมกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มำตรำ 89/293  
ซ่ึงก ำหนดใหธุ้รกรรมท่ีมีนยัส ำคญัรวมถึงรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น กำรใหกู้ย้มืเงิน  
กำรใหสิ้นเช่ือ กำรค ้ำประกนัแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัจดทะเบียน  ท ำใหก้รณี 
บริษทัจดทะเบียนท ำรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่ตอ้งค ำนวณขนำดรำยกำร และไม่ตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมเกณฑก์ำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปฯ  และเม่ือลูกหน้ีไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้อำจมีกำร
ปรับโครงสร้ำงหน้ี หรือรับช ำระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน จึงจะปฏิบติัตำมเกณฑไ์ดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปฯ  
ท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่มีทำงเลือกในกำรตดัสินใจไม่รับช ำระหน้ี  เน่ืองจำกอำจไดรั้บควำมเสียหำยไปแลว้  

 

แนวทางการปรับปรุง  
ก ำหนดใหร้ำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน4 ท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัจดทะเบียน

หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลภำยนอก เป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัและตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำร
ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต  

ตัวอย่าง รำยกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
                                                                              ใหกู้ย้มืเงิน กบั 

- บริษทัจดทะเบียน A ประกอบธุรกิจผลิตอำหำร    ซ้ือหุน้กู ้ท่ีออกโดย    บริษทั B 
                                                                               ค  ้ำประกนั ให ้

 

                                                           
2 กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์หมำยควำมรวมถึง กำรซ้ือ/ขำย/โอน/ไดสิ้ทธิ/สละสิทธิในทรัพยสิ์น กำรเช่ำ/เช่ำซ้ือ/ใหเ้ช่ำ/ 

ใหเ้ช่ำซ้ือทรัพยสิ์น กำรลงทุน/ยกเลิกลงทุน    
 

3 มำตรำ 89/29 ก ำหนดวำ่ กำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่อไปน้ี หำกเป็นกรณีท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำร 

ก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(1) กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ไม่วำ่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

...... 
     (6) กำรใหกู้ย้มืเงิน กำรใหสิ้นเช่ือ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษทัใหต้อ้งรับภำระทำงกำรเงินเพิม่ข้ึนในกรณีท่ีบุคคลภำยนอก
ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถปฏิบติักำรช ำระหน้ีได ้หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษทั ไม่วำ่กำรนั้นจะด ำเนินกำรโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

4 กำรใหกู้ย้มื ค  ้ำประกนั ท ำนิติกรรมผกูพนั หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอื่น 

1. หลกัเกณฑ์ MT 
 1.1 ขอบเขตของรายการ MT 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  

มีแนวปฏิบติัท่ีใชย้กเวน้กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์แต่ยงัไม่ไดก้  ำหนด
เป็นขอ้ยกเวน้ในหลกัเกณฑอ์ยำ่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

-  กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ เช่น วตัถุดิบ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ เป็นตน้  

-  กำรลงทุนเพื่อบริหำรสภำพคล่อง เช่น เงินฝำกธนำคำร หน่วยลงทุน 
-  กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัจดทะเบียนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย  

 

แนวทางการปรับปรุง ก ำหนดขอ้ยกเวน้กำรท ำรำยกำร MT ใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

(ก) รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวยีนทีบ่ริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ใช้ในการ
ประกอบธุรกจิปกติ 
ตัวอย่าง  
(1) บริษทัจดทะเบียน A ประกอบธุรกิจผลิตน ้ำผลไมก้ระป๋อง ท ำรำยกำรซ้ือส้มจ ำนวน  

100 กิโลกรัม และซ้ือเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 20 ลำ้นบำท 
- กำรซ้ือส้ม ไม่เป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์เน่ืองจำกส้มถือเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรประกอบ   
    ธุรกิจผลิตผลไมก้ระป๋อง ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของกิจกำร 
- กำรซ้ือเคร่ืองจกัร เป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์เน่ืองจำกเคร่ืองจกัรไม่ใช่สินทรัพยห์มุนเวยีน 
   ท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
 

(2) บริษทัจดทะเบียน A ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ท ำรำยกำรกบับริษทั B ดงัต่อไปน้ี  
ก. ซ้ือท่ีดินจ ำนวน 100 ไร่ เพื่อน ำมำสร้ำงหมู่บำ้นจดัสรรขำย  
ข. ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั C และ บริษทั D ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

 
- กำรซ้ือท่ีดิน ไม่เป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์เน่ืองจำกท่ีดินถือเป็นวตัถุดิบท่ีน ำมำสร้ำงบำ้นเพื่อขำย 

ซ่ึงเป็นกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษทั A  
- กำรซ้ือหุ้นบริษทั C และ D เป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์เน่ืองจำกเป็นกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียน

ลงทุนในหุน้สำมญั 
 

1.2 ข้อยกเว้นรายการ MT 
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(ข) การลงทุนเพ่ือบริหารสภาพคล่อง  
เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทุน และตรำสำรหน้ีภำครัฐ/ภำคเอกชน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหำรสภำพคล่อง 
ซ่ึงไม่ใช่กำรลงทุนระยะยำว หรือกำรเขำ้ร่วมบริหำรงำน เช่น กำรลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย  

(ค) รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบับริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย 
กบับริษัทย่อย  

(ง) รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์อนัเน่ืองมาจากกระบวนการด าเนินการตามกฎหมาย  
เช่น กำรถูกเวนคืนท่ีดิน กำรถูกยดึทรัพยเ์พื่อขำยทอดตลำด หรือกำรบงัคบัคดี เป็นตน้ 

(จ) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีม่ีลกัษณะดังนี้ 
- ภำยในกลุ่มบริษทั ระหวำ่งบริษทัจดทะเบียนกบับริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย  
- ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัร่วม 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  

วธีิกำรค ำนวณขนำดรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำร RPT มีวธีิค  ำนวณ
ท่ีแตกต่ำงกนั ท ำใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจ ำกฎเกณฑห์ลำยวธีิ และบำงเกณฑไ์ม่ชดัเจน จึงอำจเกิดปัญหำ 
ในกำรตีควำม  นอกจำกน้ี กรณีบริษทัจดทะเบียนมีผลประกอบกำรขำดทุน หรือมี net tangible asset (NTA)  
ติดลบ จะไม่สำมำรถค ำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑก์ ำไรสุทธิหรือเกณฑ ์NTA ได ้ 

 

 วธีิค านวณ 
 

เกณฑ์ NTA 

 

สดัส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของบริษทัท่ีลงทุน x  NTA ของบริษทัท่ีลงทุน x 100 
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

 
เกณฑ์ก าไรสุทธิ 

 

สัดส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของบริษทัท่ีลงทุน x  ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีลงทุน x 100 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน 

 
เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

 

 มูลค่ำท่ีจ่ำย/รับ x 100  
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

 
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน 

 

 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพ่ือช ำระค่ำสินทรัพย ์x 100 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

 

แนวทางการปรับปรุง  
ปรับปรุงวธีิกำรค ำนวณใหค้รอบคลุมผลกระทบทุกดำ้น โดย ยกเลิก เกณฑ ์NTA   

เพ่ิม เกณฑร์ำยได ้และมูลค่ำตลำด  โดยใหใ้ชก้บักำรค ำนวณรำยกำร RPT ดว้ย 
 

การเปรียบเทียบ วธิีค านวณ  

 
สินทรัพย์ 

 

มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน  
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

 

เกณฑเ์ดิม 

 
ก าไร 

 

สดัส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของบริษทัท่ีลงทุน x ก  ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีลงทุน x 100 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน 

 

เกณฑเ์ดิม 

 
รายได้ 

 

สดัส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของบริษทัท่ีลงทุน x รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีลงทุน x 100                                                   
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน  

 

เกณฑใ์หม ่

 
มูลค่าตลาด 

 

มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน  
มูลค่ำตลำดของหุ้น 

 

เกณฑใ์หม ่

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(Dilution effect) 

 

จ ำนวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีบริษทัออกเพ่ือช ำระค่ำสินทรัพย ์
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน ก่อนท่ีจะมีกำรออกหุ้นเพ่ือช ำระค่ำสินทรัพย ์

 
เกณฑเ์ดิม 

1.3 วธีิการค านวณขนาดรายการ (ใช้กบัเกณฑ์ MT และ RPT)  
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
บริษทัจดทะเบียนจะนบัรวมรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ทุกรำยกำร 

ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงั ซ่ึงรำยกำรทั้งหมดดงักล่ำวอำจไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั และอำจเป็นผลใหร้ำยกำร 
คร้ังล่ำสุดท่ีมีขนำดรำยกำรเล็กหรือไม่มีนยัส ำคญั แต่เม่ือรวมกบัรำยกำรท่ีผำ่นมำแลว้ ถึงระดบัท่ีตอ้งน ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท ำใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นและเป็นภำระ   

 

แนวทางการปรับปรุง 

เพื่อให้รำยกำรท่ีจะตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุ้นเป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งแทจ้ริง ใหบ้ริษทั 
จดทะเบียนนบัรวมรำยกำรท่ีมีลกัษณะเป็นโครงกำรเดียวกนั5 มำค ำนวณขนำดรำยกำร  นอกจำกน้ี ส ำนกังำน 
อำจพิจำรณำนบัรวมรำยกำรท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเจตนำแยกเป็นหลำยรำยกำร เพื่อเล่ียงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ตำมกฎเกณฑเ์ป็นรำยกำรเดียวกนั หำกรำยกำรทั้งหมดท ำข้ึนภำยในระยะเวลำ 12 เดือน  ทั้งน้ี กำรนบัรวม 
รำยกำร MT และ รำยกำร RPT ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั 

 

ตัวอย่าง : กำรพิจำรณำวำ่เป็นโครงกำรเดียวกนั โดยให้นบัรวมทุกรำยกำร 
• ซ้ือ/ขำยหุน้บริษทั A หรือภำยในกลุ่มบริษทั A จำกบุคคลเดียวกนัหรือต่ำงบุคคลกนั 
• ซ้ือ/ขำยท่ีดินจ ำนวนหลำยแปลง ซ่ึงอยูติ่ดกนัหรืออยูใ่นบริเวณเดียวกนัจำกบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงโรงแรม  
• ซ้ือท่ีดินจำกนำย A เพื่อสร้ำงโรงงำน ขนำดรำยกำรเท่ำกบัมูลค่ำท่ีดินรวมกบัมูลค่ำ 

กำรก่อสร้ำงโรงงำน 
• ซ้ือ/ขำยสินทรัพยห์ลำยช้ินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนประกอบซ่ึงกนัและกนั จำกบุคคลเดียวกนั 

หรือต่ำงบุคคลกนั เช่น 
• ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองจกัรหลำยช้ิน จำกนำย A และนำย B  เพื่อสร้ำงเป็นเคร่ืองจกัร

ขนำดใหญ่  ขนำดรำยกำรเท่ำกบัมูลค่ำของอะไหล่ทุกช้ิน 

ตัวอย่าง : กำรพิจำรณำวำ่ไม่เป็นโครงกำรเดียวกนั นบัขนำดรำยกำรแยกกนั 

• กำรอนุมติัหลำยรำยกำรพร้อมกนั โดยแต่ละรำยกำรไม่มีลกัษณะเป็นโครงกำรเดียวกนั เช่น  

                                                           
5 โครงกำรเดียวกนั หมำยถึง โครงกำรท่ีเป็นส่วนประกอบ มีเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ต่อเน่ืองกนั ท ำเลเดียวกนั หำกแยกกนัแลว้ไม่สำมำรถ

ใชป้ระโยชน์ หรือไม่สำมำรถก่อใหเ้กิดรำยได ้  
 

1.4 การนับรวมรายการ (ใช้กบัเกณฑ์ MT และ RPT) 
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- คณะกรรมกำรอนุมติักำรสร้ำง community mall เพื่อให้เช่ำพื้นท่ีทั้งหมด 3 เฟส  
โดยพิจำรณำวำ่จะสร้ำงเฟสท่ี 2 และ 3 ต่อเม่ือเฟสท่ี 1 ใหเ้ช่ำพื้นท่ีไดห้มดหรือมีแนวโนม้กำรขำยท่ีดี 
ดงันั้น โครงกำรเฟสท่ี 1 จะไม่นบัรวมรำยกำรกบัโครงกำรเฟสท่ี 2 และ 3  

- คณะกรรมกำรอนุมติักำรสร้ำงหำ้งสรรพสินคำ้หลำยแห่งในจงัหวดัเดียวกนั  
โดยหำ้งสรรพสินคำ้แต่ละแห่งไม่มีลกัษณะเป็นโครงกำรเดียวกนั หรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั  

- คณะกรรมกำรอนุมติักำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นหลำยจงัหวดั  
โดยแต่ละโรงไฟฟ้ำไม่มีลกัษณะเป็นโครงกำรเดียวกนั เช่น กำรด ำเนินงำนของแต่ละโรงไฟฟ้ำ 
แยกจำกกนั 

- คณะกรรมกำรอนุมติักำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นจงัหวดั A และ
โรงไฟฟ้ำชีวภำพในจงัหวดั B   
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
 
 

 
ขนาดรายการ (X) 

การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ส่งหนังสือเวียน
ให้ผู้ถือหุ้น 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ย่ืนค าขอรับ
หลกัทรัพย์ใหม่ 

X < 15%       
X < 15% และออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์       
15% ≤ X < 50%       

50% ≤ X < 100%       
X ≥ 100% (Backdoor listing)       

 

แนวทางการปรับปรุง 

  ปรับปรุงวธีิด ำเนินกำรตำมขนำดรำยกำรใหเ้หมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรนบัรวมรำยกำร
ตำมท่ีเสนอปรับปรุงขอ้ 1.4 โดยอำ้งอิงกบัหลกัเกณฑต่์ำงประเทศ ดงัน้ี 
 

 

 
ขนาดรายการ (X) 

การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ย่ืนค าขอรับ
หลกัทรัพย์ใหม่ 

X < 5%      
X < 5% และออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์      
5% ≤ X < 25%      

25% ≤ X < 100%      
25% ≤ X < 100% และเปลีย่นลกัษณะธุรกจิ*      
X ≥ 100% (Backdoor listing)      

หมายเหต ุ
ขนำดรำยกำร 25% ≤ X < 100% และเปล่ียนลกัษณะธุรกิจ หมำยถึง กรณีบริษทัจดทะเบียนท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์จนท ำใหล้กัษณะธุรกิจเปล่ียนไปจำกเดิม 
ตัวอย่าง 
บริษทัจดทะเบียน A ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่ง ต่อมำซ้ือท่ีดินจ ำนวน 20 ไร่ คิดเป็นขนำดรำยกำร 30%  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเปล่ียนไปท ำธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ ดงันั้น บริษทัจดทะเบียน A ตอ้งขออนุมติัรำยกำรจำกผูถื้อหุน้ และแตง่ตั้ง 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  เน่ืองจำกขนำดรำยกำร 25% ≤ X < 100% และโครงสร้ำงธุรกิจเปล่ียนจำกเดิม 
 
 
  

1.5 วธีิด าเนินการตามขนาดรายการ 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนดหลกักำรอนุมติัรำยกำร 

RPT ท่ีมีควำมเหล่ือมล ้ำกนั โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มำตรำ 89/12 (1) 6 ก ำหนดให ้กำรท ำรำยกำร RPT  
ทุกรำยกำร หำกเป็นธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป (Arm’s length) บริษทัจดทะเบียนสำมำรถขอ
อนุมติัจำกคณะกรรมกำร หรือขออนุมติัหลกักำรจำกคณะกรรมกำรได ้ 

อยำ่งไรก็ดี หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ แบ่งรำยกำร RPT ออกเป็น 6 ประเภท  
โดยก ำหนดให ้บริษทัจดทะเบียนสำมำรถขออนุมติักำรท ำรำยกำรธุรกิจปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติ  
จำกคณะกรรมกำรได ้หำกเป็นธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป และประเภทรำยกำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำ
อสังหำริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี มีระดบักำรอนุมติัสูงสุดอยูท่ี่คณะกรรมกำรบริษทั  

ประเภทรายการ อ านาจด าเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 

1. รายการธุรกจิปกต ิ
2. รายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

- เง่ือนไขการค้าทั่วไป 

 

คณะกรรมการบริษทัอนุมัตหิลกัการโดยก าหนดกรอบให้ 

ฝ่ายจดัการด าเนินการ 

- ไม่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกนิ 3 ปี ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

4. รายการเกีย่วกบัสินทรัพย์หรือบริการ ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ    

- ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บุคคลที่เกีย่วโยงหรือ 

นิตบุิคคลที่ RP ถือหุ้นมากกว่าบจ. 

- คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

- ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่นิตบุิคคลที่ บจ. ถือหุ้นมากกว่า RP   ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

- รับความช่วยเหลือทางการเงนิ ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

6. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัอ่ืนนอกจากรายการตาม (1) ถงึ (5) - - - 
 

แนวทางการปรับปรุง ยกเลิกกำรแบ่งประเภทรำยกำรตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์  และ
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไปไดโ้ดยใชห้ลกั fiduciary duty ตำม  
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มำตรำ 89/12 (1)  ทั้งน้ี กรณีเป็นรำยกำร RPT ท่ีไม่มีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป บริษทัจดทะเบียน
ตอ้งปฏิบติัตำมเกณฑก์ำรท ำรำยกำร RPT  

                                                           
6 มำตรำ 89/12  กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่ำว

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัแลว้ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่ำวจะเขำ้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(1) ธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลง 
ทำงกำรคำ้ ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรหรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรอนุมติัไวแ้ลว้ 

2. หลกัเกณฑ์ RPT 
 2.1 ยกเลกิการแบ่งประเภทรายการ 

RPT 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
ประกำศตลำดหลกัทรัพยฯ์ 7 ก ำหนดขอ้ยกเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมประกำศ  

กรณีบริษทัจดทะเบียนท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และพิสูจน์ไดว้ำ่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์  ซ่ึงใหอ้ ำนำจส ำนกังำนพิจำรณำควำมเป็นธรรมดงักล่ำว 

 

แนวทางการปรับปรุง  
ยกเลิกขอ้ก ำหนดดงักล่ำว  เน่ืองจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลไม่ไดอ้ยูใ่นฐำนะท่ีควรจะเป็นผูใ้ช้

ดุลยพินิจในเร่ืองกำรตดัสินใจทำงธุรกิจวำ่เป็นธรรมหรือไม่ 
 

  

                                                           
7  ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำร 

ท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ขอ้ 7(5) 

2.2 ยกเลกิข้อยกเว้นรายการ 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน  
รำยกำร RPT ใชเ้กณฑค์ ำนวณต่ำงกบั MT โดยในกำรค ำนวณรำยกำร RPT จะใชก้ำร

เปรียบเทียบระหวำ่ง NTA และมูลค่ำ ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัจดทะเบียนเกิดควำมสับสนในกำรค ำนวณ 
ขนำดรำยกำร ดงัน้ี   

 

กรณีทัว่ไป / รับความช่วยเหลือทางการเงนิ / ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ กบันิตบุิคคลทีบ่ริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ≥  RP  
ขนาดรายการ (X) การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา 
ทางการเงนิ % จ านวน 

          
       X ≤ 0.03% NTA    หรือ               X ≤  1 ลบ. 

(แลว้แต่จ ำนวนใดสูงกวำ่) 

    

 

0.03% < X< 3% NTA   หรือ    1 ลบ. < X < 20 ลบ. 
                     (แลว้แต่จ ำนวนใดสูงกวำ่) 

 
 

 
 

  

        
   X ≥ 3% NTA             หรือ              X ≥ 20 ลบ. 

(แลว้แต่จ ำนวนใดสูงกวำ่) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกบั RP /นิตบุิคคลทีบ่ริษัทจดทะเบียนถือหุ้น < RP 
ขนาดรายการ (X) การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา 
ทางการเงนิ % จ านวน 

     X < 3% NTA          หรือ         X < 100 ลบ. 

(แลว้แต่จ ำนวนใดต ่ำกวำ่) 

 
 

 
 

  

    X ≥ 3% NTA           หรือ          X ≥ 100 ลบ. 
                      (แลว้แต่จ ำนวนใดต ่ำกว่ำ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

2.3 การค านวณขนาดรายการ และการด าเนินการตามขนาดรายการ 
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แนวทางการปรับปรุง 
ก ำหนดใหใ้ชเ้กณฑก์ำรค ำนวณเดียวกบัรำยกำร MT และปรับระดบักำรด ำเนินกำร 

ตำมขนำดรำยกำร เพื่อใหค้รอบคลุมผลกระทบทุกดำ้น และใหส้อดคลอ้งกบัสำกล 
 

กรณีทัว่ไป/รับความช่วยเหลือทางการเงนิ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกบันติบุิคคลทีบ่ริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ≥ RP/ 
การบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิภายในกลุ่มบริษัท (Cash Pooling) 

ขนาดรายการ (X) การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา 
ทางการเงนิ % จ านวนเงนิ 

    
         X ≤  0.1%            หรือ             X ≤  1 ลบ. 

    

 

0.1% <  X< 5%          หรือ     1 ลบ. < X < 20 ลบ. 
 

 
 
 

  

       
      X ≥ 5%                  และ             X ≥ 20 ลบ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกบั RP/นิตบุิคคลทีบ่ริษัทจดทะเบียนถือหุ้น < RP 
ขนาดรายการ (X) การด าเนินการ 

แจ้งข้อมูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ 

ขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งที่ปรึกษา 
ทางการเงนิ % จ านวนเงนิ 

           X < 5%            และ      X < 100 ลบ. 
    

          X  ≥  5%            หรือ     X  ≥  100 ลบ.     
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  หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน 
หลกัเกณฑ ์RPT : ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หมำยถึง ผูถื้อหุน้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ในนิติบุคคลใดเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล โดยนบัรวมหุน้ 
ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

หลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย : ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หมำยถึง ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหลกัทรัพย ์
เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์กำรถือหุน้ดงักล่ำว 
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

แนวทางการปรับปรุง 
(1) ปรับปรุงฐำนเสียงของกำรเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จำกปัจจุบนัท่ีพิจำรณำจำก “จ ำนวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียง” เป็น “จ ำนวนสิทธิออกเสียง” เพื่อใหก้ำรก ำกบัดูแลผูถื้อหุน้รำยใหญ่สะทอ้นถึงบุคคลท่ีมี
อ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรอยำ่งแทจ้ริง และท ำใหส้อดคลอ้งกบักำรก ำหนดฐำนเสียงของค ำอ่ืน ๆ  
ในพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) 

(2) ปรับปรุงนิยำม “ผูถื้อหุน้รำยใหญ่” ตำมหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำยจำกปัจจุบนัท่ีนบั 
กำรถือหุน้ทำงตรงอยำ่งเดียว เป็น นบักำรถือหุน้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งหลกัเกณฑ ์RPT 

 
 

หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน 
หลกัเกณฑ ์RPT : ก ำหนดหลกัเกณฑก์รณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัจดทะเบียน 

หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
หลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย : มีกำรใชค้  ำวำ่ “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” ในบริบท 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงัน้ี 
- ผูข้ออนุญำตตอ้งไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น  เวน้แต่แสดงไดว้ำ่
กำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ 
ผูข้ออนุญำตแลว้ 
 
 
   

3. นิยามทีเ่กีย่วข้อง 
 

3.1 นิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.2 นิยามบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
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- ผูข้ออนุญำตอำจไดรั้บกำรผอ่นผนัใหถื้อหุ้นไขวไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มกบั 
บริษทัอ่ืน หำกมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในผูข้ออนุญำตหรือบริษทัอ่ืน 
แลว้แต่กรณี รวมกนัในสัดส่วนท่ีมำกกวำ่กำรถือหุ้นตำมก ำหนดของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี  
ซ่ึงสำมำรถถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจควบคุมในผูข้ออนุญำตหรือบริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณีได ้

- ผูข้ออนุญำตตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในแบบแสดงรำยกำร 
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน (รวมเรียกวำ่ “แบบ filing”) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี (“แบบ 56-1”) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในนิติบุคคลของบุคคล
ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เป็นตน้ 

  แนวทางการปรับปรุง 
ยกเลิกค ำนิยำม “บุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้” ท่ีใชใ้นเกณฑ์กำรออกและเสนอขำย  

และใชค้  ำวำ่ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” แทน  เน่ืองจำก “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” ใชใ้นบริบทท ำนองเดียวกบั  
“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” ตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำร RPT จึงควรใชค้  ำเดียวกนั เพื่อลดควำมสับสน  ทั้งน้ี 
ตำรำงเปรียบเทียบนิยำม “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” และ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” ปรำกฏตำมภำคผนวก 

 
 

  หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน 

หลกัเกณฑ ์RPT : ก ำหนดให้ “ผูมี้อ  ำนำจควบคุม” ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทหน่ึง 
หมำยถึง ผูท่ี้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร โดยอ ำนำจควบคุมกิจกำรใชค้วำมหมำยท่ีก ำหนดไวต้ำมมำตรำ 89/1 
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ คือ  

(1) กำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2) กำรมีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึง 
ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วำ่เพรำะเหตุอ่ืนใด 

(3) กำรมีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด 
ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

หลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย : ก ำหนดควำมหมำยของ “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ไวด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ไม่วำ่อิทธิพลดงักล่ำวจะสืบเน่ืองจำกกำรเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ ำนำจ 
ตำมสัญญำ หรือกำรอ่ืนใดก็ตำม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คือบุคคลท่ีเขำ้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

3.3 นิยามผู้มีอ านาจควบคุม

z^h,uveok0 
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(1)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มเกินกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(2)  บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรของบริษทันั้นได ้
 (3)  บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมผูซ่ึ้งรับผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร
หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหป้ฏิบติัตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั 
 (4)  บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์มีกำรด ำเนินงำนในบริษทัหรือมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัเยีย่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต ำแหน่งซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่ำว 
ของบริษทันั้น 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำยใชค้  ำวำ่ “ผูมี้อ  ำนำจควบคุม” ใน 2 บริบท คือ  
(ก) บริบทท่ีหมำยถึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั  
เช่น ผูมี้อ  ำนำจควบคุมตอ้งไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว์่ำด้วยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั 
เป็นตน้ และ (ข) บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั  

แนวทางการปรับปรุง 
 เปล่ียนค ำเรียก “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ท่ีใชใ้นหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำยในส่วนท่ีส่ือถึง 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั เป็นค ำวำ่ “ผูมี้อิทธิพล
อยำ่งมีนยัส ำคญั” เพื่อใหแ้ตกต่ำงจำก “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ตำมหลกัเกณฑ ์RPT เน่ืองจำกมีควำมหมำยต่ำงกนั 
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ภาคผนวก 

 

ตารางเปรียบเทียบนิยาม “บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง” กับ “บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั” 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

(ก) กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ (1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ  
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรหรือ 
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ย รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งและญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

(ข) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์

(ค) ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ 

(ง) บุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส 
หรือกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกบับุคคลตำม (ก) (ข) 
หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดำ มำรดำ คูส่มรส พ่ีนอ้ง บุตร หรือ 
คู่สมรสของบุตร 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ 
หรือมีอ ำนำจควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่วำ่ 
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(2) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
เป็นบุคคลตำม (1) 

- (3) บุคคลใด ๆ ท่ีพฤติกำรณ์บ่งช้ีไดว้ำ่เป็นผูก้ระท ำกำรแทนหรือ 
อยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 

- (4) กรรมกำรของนิติบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั 

- (5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
ของกรรมกำรตำม (4) 

- (6) นิติบุคคลท่ีบุคคลตำม (4) หรือ (5) มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
 

(7) บุคคลใดท่ีกระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงวำ่ 
หำกบริษทัท ำธุรกรรมท่ีใหป้ระโยชน์ทำงกำรเงินแก่บุคคลดงักล่ำว 
บุคคลดงัต่อไปน้ีจะไดรั้บประโยชน์ทำงกำรเงินดว้ย เช่น กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร กรรมกำรของบุคคล 
ท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั คูส่มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรม 
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลขำ้งตน้ 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
เร่ือง การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การท ารายการทีม่ีนัยส าคัญ (MT) 

และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ช่ือผูต้อบ      ต ำแหน่ง       
ช่ือบริษทั             
เบอร์โทรศพัท ์     เบอร์โทรสำร       
E-mail address             
 

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 
 บริษทัจดทะเบียน     ผูล้งทุนสถำบนั/ผูล้งทุนรำยใหญ่ 
 ท่ีปรึกษำกฎหมำย      ผูล้งทุนรำยยอ่ย 
 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ______________________ 

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ขอบเขตของรำยกำร MT 

 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 

2. ขอ้ยกเวน้รำยกำร MT 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 

3. วธีิกำรค ำนวณขนำดรำยกำร (ใชก้บัเกณฑ ์MT และ RPT) 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
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4. กำรนบัรวมรำยกำร (ใชก้บัเกณฑ ์MT และ RPT) 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 

5. วธีิด ำเนินกำรตำมขนำดรำยกำรของเกณฑ ์MT 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 

6. ยกเลิกกำรแบ่งประเภทรำยกำร RPT 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 

7.  ยกเลิกขอ้ยกเวน้รำยกำร RPT 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
 
 

8.  กำรค ำนวณขนำดรำยกำร และกำรด ำเนินกำรตำมขนำดรำยกำรของเกณฑ ์RPT 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             



 

24 
 

9. กำรปรับปรุงนิยำม “ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่” 
 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
10. กำรยกเลิกค ำนิยำม “บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” และใชค้  ำวำ่ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” แทน  

 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             
11. กำรเปล่ียนค ำเรียก “ผูมี้อ ำนำจควบคุม” ท่ีใชใ้นหลกัเกณฑก์ำรออกและเสนอขำย เป็น ค ำวำ่ “ผูมี้อิทธิพล 
อยำ่งมีนยัส ำคญั”  

 เห็นดว้ย 
 ไม่เห็นดว้ย โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

             
             
             

 
กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลบัไปท่ี 

ฝ่ำยพฒันำบริษทั 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

เลขท่ี 333/3 ถนนวภิำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท/์โทรสำร 0-2263-6099 หรือ e-mail: หรือ e-mail:  corgov@sec.or.th 
 

วนัสุดทำ้ยของกำรแสดงควำมคิดเห็น วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2562 
 
 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี ้*** 
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