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นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี ้
"รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
หรื อรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
"การตกลงเข้ าทํารายการ" หมายความว่า การเข้ าไปหรื อตกลงใจเข้ าทําสัญญา หรื อทําความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การให้ เช่า หรื อเช่าสินทรัพย์ การให้ หรื อรับบริ การ การให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทังเพื
้ ่อก่อให้ เกิดสิทธิหรื อการสละสิทธิในการกระทําดังกล่าว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า

1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2) นิติบคุ คลใดๆที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
2.1) ผู้บริหาร
2.2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.3) ผู้มีอํานาจควบคุม
2.4) บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
2.5) ผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลตาม 2.1) ถึง 2.4)
3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี ้ได้ ว่าเป็ นผู้ทําการแทนหรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการ
ตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า
มีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน
"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้ ทังนี
้ ้ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทด้ วย
"ผู้มีอาํ นาจควบคุม" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญา
หรื อการอื่นใดก็ตาม
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"ผู้ท่ ีเกี่ยวข้ อง" หมายความว่า บุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
1) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วน
4) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วนจําพวก ไม่จํากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วน
จําพวกจํากัดความรับผิดที่มีห้ นุ รวมกันเกินร้ อยละสามสิบของหุ้น ทังหมดของห้
้
างหุ้นส่วนจํากัด
5) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) ถือหุ้น
รวมกันเกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ หรื อ
6) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) หรื อ
บริ ษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของจํานวน หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
7) นิติบคุ คลที่บคุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอํานาจในการจัดการ ในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
"ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี ้ บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
บุคคลที่จะเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
บริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย

ผูท้ ี่เกี่ยวข้องญาติสนิท
นิตบิ ุคคล
นิ ติบุคคลที่มีผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่/บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
เป็ นบุคคลข้างต้น
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การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน

กรรมการ

+

นิติบุคคล
พ่อแม่ พี่นอ้ ง คู่
สมรส บุตร และคู่
ม.258

+

ม.258

> 10%

พ่อแม่ พี่นอ้ ง คู่
สมรส บุตร และคู่
ม.258

> 10%

นิติบุคคล

“บริ ษัทใหญ่”
“บริษัทย่อย”
“บริษัทในเครื อ”
“บริษัทร่วม”
“ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย”

+

ม.258

> 10%

นิติบุคคล

นิติบุคคล

นิติบุคคล/บุคคลที่มี
อํานาจควบคุม

ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่

บริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย

+

> 10%

นิติบุคคล

พ่อแม่ พี่นอ้ ง คู่
สมรส บุตร และคู่
ม.258

นิติบุคคล

ม.258

ม.258 > 10%
นิติบุคคล

นิติบุคคล

> 10%

ผูบ้ ริ หาร

กรรมการ

คู่สมรส บุตรไม่
บรรลุนิติภาวะ

> 10%

นิติบุคคล

+

พ่อแม่ พี่นอ้ ง คู่
สมรส บุตร และคู่
ม.258

> 10%

นิติบุคคล

บริ ษัทที่ถือหุ้นในบริ ษัทจดทะเบียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิบของทุน
ชําระแล้ วของบริษัทจดทะเบียน
บริ ษัทที่บริ ษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิบของทุนชําระ
แล้ วของบริษัทนัน้
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครื อของบริษัทย่อยโดยอนุโลม
บริ ษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละยี่สิบแต่ ไม่ เกินร้ อย
ละห้ าสิบของทุนชําระแล้ วของบริษัทนัน้
ผู้ที่ได้ รับประโยชน์หรื อเสียประโยชน์

“เงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป” หมายความว่ า เงื่ อ นไขการค้ า ที่ มี ร าคาและเงื่ อ นไขที่ เ ป็ นธรรมและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทย่อยได้ รับ หรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทจดทะเบียนแสดงได้ ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับให้
บุคคลทัว่ ไป

4

ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
ประเภท
1. รายการธุรกิจปกติ

คําอธิบาย
เป็ นรายการทางการค้ าที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
ธุรกิจที่มีเงื่อนไข

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เป็ นรายการทางการค้ าที่ทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ า
ทัว่ ไป
3. รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นรายการเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุสัญ ญาไม่ เ กิ น 3 ปี และไม่
ไม่เกิน 3 ปี
สามารถแสดงได้ วา่ มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ เป็ นรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรื อรับบริการ
5. รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง การให้ ความช่วยเหลือหรื อการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
การเงิน

การคํานวณขนาดของรายการและแนวทางดําเนินการ
รายการ

มูลค่ าที่ใช้ ในการคํานวณ
ขนาดรายการ

1. สินทรัพย์หรื อบริการ

ตัวอย่ าง

ใช้ มลู ค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนหรื อมูลค่า กรณีขายที่ดิน ซึง่ ตกลงราคาขายที่ 200 ล้ าน
ตามบัญชี หรื อมูลค่าตามราคาตลาด
บาท โดยที่ดินมีมลู ค่าตามบัญชี 150 ล้ าน
บาท และราคาประเมินที่ดินผู้ประเมินอิสระ
198 ล้ านบาท ดังนัน้ มูลค่า ที่ ใ ช้ ใ นการ
คํานวณขนาดรายการคือ 200 ล้ านบาท
2. การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เงินต้ นและดอกเบี ้ยซึง่ ต้ องคํานวณตลอด กรณีให้ ก้ ยู ืมเงิน 20 ล้ านบาท ระยะเวลา 2
ระยะเวลากู้ยื ม หรื อ มูล ค่า ที่ คํ า้ ประกัน ปี อั ต ราดอกเบี ย้ 5% มู ล ค่ า ที่ ใ ช้ ในการ
ตามมูล ค่ า ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ คํานวณขนาด รายการเท่ากับ 22 ล้ านบาท
(20+(20x5%x2))
หากบุคคลเกี่ยวโยงไม่ชําระ
3. การรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ค่าตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ที่ ต้ องจ่าย กรณี ก้ ูยืมเงิน 20 ล้ านบาท ระยะเวลา 2 ปี
ให้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดระยะเวลา อัตราดอกเบี ้ย 5% มูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ
รับความ ช่วยเหลือทางการเงิน
ข น า ด ร า ย ก า ร เ ท่ า กั บ 2 ล้ า น บ า ท
(20x5%x2)
4. การจําหน่ายเงินลงทุนจนสิ ้นสภาพ มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับรวม เงินให้ กรณี ข ายเงิ น ลงทุน ทัง้ หมดใน บริ ษั ท ย่ อ ย
เป็ นบริษัทย่อยหรื อ บริษัทร่วม
กู้ยืม(รวมเงินต้ นและ ดอกเบี ้ย) ภาระคํ ้า ให้ กั บ ผู้ถื อ หุ้ นใหญ่ มูล ค่ า 100 ล้ า นบาท
ประกันหรื อ ภาระอื่นในส่วนที่บริ ษัทจด โดยบริ ษั ท ย่อ ยมี เงิ น กู้ยืมรวมดอกเบี ย้ ค้ า ง
ทะเบียนหรื อบริษัทย่อยต้ อง รับผิดชอบ ชํ า ระกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น 50 ล้ า นบาท
มูล ค่ า ที่ ใ ช้ คํ า นวณขนาด รายการ เท่ า กับ
150 ล้ านบาท
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 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าว
ทําขึ ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้ รวมถึง
รายการที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มี การตกลงเข้ าทํารายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
ญาติสนิทของบุคคล ดังกล่าว ทังนี
้ ้ยกเว้ นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
 บริษัทวัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาว่าหากมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะต้ อง ดําเนินการอย่างไร โดย
เปรี ยบเทียบมูลค่ารายการ กับค่าที่สงู กว่าระหว่างจํานวนอ้ างอิง 2 จํานวนตามงบการเงินงวดล่าสุด (โดยให้ X เป็ นมูลค่า
รายการ) ดังนี ้

ขนาดของรายการ
ขนาดรายการ
เล็ก

เลือกใช้ ค่าที่สูงกว่ าระหว่ าง
X  0.03%NTA

X  1 ล้ านบาท

1 ล้ านบาท  X  20 ล้ านบาท
0.03%NTA  X  3%NTA
ใหญ่
X > 20 ล้ านบาท
X > 3%NTA
หมายเหตุ : NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน – หนี ้สิน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย (ถ้ ามี)
กลาง

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
1. รายการธุรกิจปกติ/
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
- ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

อํานาจดําเนินการ
กลาง

เล็ก

ใหญ่

คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิหลักการโดยกําหนดกรอบให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

3. ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า
ฝ่ ายจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่มี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
4. รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
ฝ่ ายจัดการ
บริการ
5. รายการให้ หรื อรั บความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท (น้ อย
- ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
กว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรื อบริ ษัทที่บคุ คล
3%NTA แล้ วแต่จํานวนใด
ที่เกี่ยวโยงถือหุ้นมากกว่า บจ.อื่น
จะตํ่ากว่า)
- ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
ฝ่ ายจัดการ
บริ ษั ทที่ บ ริ ษั ทจดทะเบี ย นถื อหุ้ น
มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง
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คณะกรรมการบริษัท +
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.
ฝ่ ายจัดการ +
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.
คณะกรรมการบริ ษัท +
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.

-

คณะกรรมการบริ ษัท +
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท +
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
(มากกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อ 3%NTA แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า)
ผู้ถือหุ้น

การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

อํานาจดําเนินการ
กลาง
คณะกรรมการบริ ษัท +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

เล็ก
ฝ่ ายจัดการ

ใหญ่
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป คือ เงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ซงึ่ รวมเงื่อนไข
การค้ าที่มีราคาและเงื่นไขไขดังต่อไปนี ้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทย่อยได้ รับหรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ วา่ ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกัน ให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
การขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้ในการขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นจะต้ อง แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาการเงินอิสระ (IFA) ให้
ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว โดย IFA จะต้ องแสดงความเห็นในเรื่ องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ
รายการต่อบริ ษัท ความเป็ นธรรมของ ราคาและเงื่อนไขรายการ และ ความเสี่ยง เป็ นต้ น
กรณีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรื อนิติ
บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นเจ้ าของ ให้ บริ ษัทได้ รับยกเว้ นไม่ต้องขออนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น หากได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ วรายการที่ได้ รับยกเว้ น

รายการต่ อไปนีไ้ ด้ รับยกเว้ นไม่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รายการระหว่าง บริษัทจดทะเบียน กับ บริษัทย่ อย
ที่มีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้นไม่เกินกว่า 10%

รายการระหว่าง บริษัทย่ อย ของ บริษัทจดทะเบียน
ซึง่ บริษัทย่อยนันมี
้ บคุ คลที่เกี่ยวโยงอื่น ๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้นไม่เกินกว่า 10%
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2. การออกหลักทรัพย์ใหม่ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) เพื่อโอนไปใช้ แก่บคุ คลที่ซงึ่ ไม่ใช่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เกี่ยวโยงนัน้ โดยราคาหลักทรัพย์ต้องไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดและ
การกระทําดังกล่าวไม่ได้ เพิ่มส่วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในหลักทรัพย์ที่ออก
2) บุคคลที่เกี่ยวโยงได้ รับหลักทรัพย์ตามสิทธิและตามส่วนในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
3) บุคคลที่เกี่ยวโยงทําหน้ าที่เป็ นผู้จัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายช่วงของหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อ บริ ษัทย่อยโดยวิธี
รับประกันผลการจําหน่าย
3. เป็ นไปตามโครงการออกหลักทรัพย์ให้ แก่พนักงานหรื อผู้บริหาร ESOP

การเปิ ดเผยข้ อมูล
1. บริ ษัทจะต้ องแจ้ งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันทันทีที่บริ ษัทตกลงเขาทํารายการ (โดยปกติคือวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ) คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติหรื ออย่างช้ าภายใน เวลา 9.00 น. ของวันทําการ
ถัดไปผ่านระบบ SET Portal
2. ข้ อมูลสําคัญในมติคณะกรรมการดังกล่าวมีดงั นี ้
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคูส่ ญ
ั ญา
2) คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ บริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ ในกรณีที่เป็ นเงิน
ลงทุน ให้ ระบุชื่อและประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน รายชื่อผู้
ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ
3) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ กําหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชําระ เงื่อนไข อัตรา
ดอกเบี ้ย งวดการชําระ ดอกเบี ้ย และหลักประกัน (ถ้ ามี)
4) ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง
5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
6) แหล่ง เงิ น ทุน ที่ ใ ช้ ใ นการเข้ า ซื อ้ สิน ทรั พ ย์ และให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น และความเพี ย งพอของเงิ น ทุน
หมุนเวียน กรณีที่เป็ นการกู้ยืม ให้ ระบุเงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นด้ วย เช่น ข้ อจํากัดการจ่ายเงิน
ปั นผล
7) ระบุชื่อกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และระบุว่าบุคคล ดังกล่าวไม่เข้ าร่วม
ประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ โดยระบุถึงความ สมเหตุสมผล ประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก ที่เป็ นอิสระและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
จากการเข้ าทํารายการ
9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
1. IFA ต้ องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการต่อคณะกรรมการในเรื่ องดังนี ้
1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ตอ่ บริษัทจดทะเบียน
2) ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
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3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับรายการ พร้ อมระบุเหตุผลประกอบ
2. ให้ บริ ษัทส่งความเห็น IFA พร้ อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณา
ความเพียงพอของสารสนเทศ บริษัทเลือกส่งได้ 2 แบบคือ
1) ส่งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้น
2) ส่งให้ พร้ อมกับการส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้น

การนําส่ งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้น
1. ระยะเวลาการนําส่ง
นําส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ข้ อมูลที่ต้องแสดงไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ แก่ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) และเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อบริษัทตกลงเข้ าทํารายการ
2) ข้ อมูลโดยสรุปของบริ ษัท เช่น รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ การประกอบธุรกิจและแนวโน้ มของธุรกิจ รายการ
ระหว่างกัน ตารางสรุ ปงบการเงิน 3 ปี ที่ผ่านมาและงบการเงินงวดล่าสุดพร้ อมคําอธิบายและ การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน รวมทังปั
้ จจัยเสี่ยง ประมาณการทางการเงิน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
3) ระบุชื่อและจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นไม่มีสทิ ธิออกเสียง
4) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
5) บริษัทต้ องเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก

ขัน้ ตอนการขออนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับรายการเกี่ยวโยง

มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
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