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นโยบายรายการเก่ียวโยงกัน 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระเบียบปฏิบติั กระบวนการในการพิจารณาและ
อนมุติัรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงันี ้

"รายการที่เก่ียวโยงกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

"การตกลงเข้าทาํรายการ" หมายความวา่ การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทําสญัญา หรือทําความตกลงใดๆ     ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรัพย์ใหม ่รวมทัง้เพ่ือก่อให้เกิดสทิธิหรือการสละสทิธิในการกระทําดงักลา่ว 

"บุคคลที่เก่ียวโยงกัน" หมายความวา่ 

1) ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

2) นิติบคุคลใดๆท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย 

2.1) ผู้บริหาร 

2.2) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

2.3) ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

2.4) บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ 

2.5) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลตาม 2.1) ถงึ 2.4) 

3) บคุคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บ่งชีไ้ด้ว่าเป็นผู้ ทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลตาม  (1) ถึง (2) ต่อการ
ตดัสินใจ การกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงานอย่างมีนยัสําคญั หรือบคุคลอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่า
มีพฤติการณ์ทํานองเดียวกนั 

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมี
สทิธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทด้วย 
"ผู้มีอาํนาจควบคุม" หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลอ่ืนซึง่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญา
หรือการอ่ืนใดก็ตาม 
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"ผู้ที่เก่ียวข้อง" หมายความว่า บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญัติ หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

1) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
2) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
3) ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นสว่น 
4) ห้างหุ้นสว่นจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นสว่นจําพวก ไม่จํากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่น

จําพวกจํากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสบิของหุ้น ทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั 
5) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้น

รวมกนัเกินร้อยละสามสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว ทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ 
6) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 3) หรือ 4) หรือ

บริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของจํานวน หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
7) นิติบคุคลท่ีบคุคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอํานาจในการจดัการ ในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

 
"ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดา มารดา           
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอ่ย 

นิตบุิคคล 

นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่/บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการ
เป็นบุคคลขา้งตน้ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการ 

บุคคลท่ีจะเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งญาติสนิท 
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บริษทั/ 
บริษทัยอ่ย 

พอ่แม่  พี่นอ้ง  คู่
สมรส  บุตร และคู่

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

พอ่แม่  พี่นอ้ง  คู่
สมรส  บุตร และคู่

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

+ 

+ กรรมการ 

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ 

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

นิติบุคคล/บุคคลท่ีมี
อาํนาจควบคุม 

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

ผูบ้ริหาร 

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

+ 

+ 

พอ่แม่  พี่นอ้ง  คู่
สมรส  บุตร และคู่

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

พอ่แม่  พี่นอ้ง  คู่
สมรส  บุตร และคู่

นิติบุคคล 

ม.258 > 10% 

กรรมการ 

นิติบุคคล 

คู่สมรส  บุตรไม่
บรรลุนิติภาวะ 

นิติบุคคล 

+ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทนุชําระ
แล้วของบริษัทนัน้ 

“บริษัทในเครือ” บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครือของบริษัทยอ่ยโดยอนโุลม 
“บริษัทร่วม” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบแต่ไม่เกินร้อย

ละห้าสบิของทนุชําระแล้วของบริษัทนัน้ 
“ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย” ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

การพจิารณารายการเก่ียวโยงกัน 
 
 

 

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป” หมายความว่า เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ ให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ซึง่รวมถงึเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับ หรือให้กบับคุคลทัว่ไป 
2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดียวกับให้

บคุคลทัว่ไป 
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ประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

ประเภท คาํอธิบาย 
1. รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

ธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าท่ีทําเพ่ือสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
ไมเ่กิน 3 ปี 

เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่
สามารถแสดงได้วา่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

4. รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ สทิธิ การให้หรือรับบริการ 
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน 

การให้ความช่วยเหลือหรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

การคาํนวณขนาดของรายการและแนวทางดาํเนินการ 

รายการ 
มูลค่าที่ใช้ในการคาํนวณ 

ขนาดรายการ 
ตวัอย่าง 

1. สนิทรัพย์หรือบริการ ใช้มลูคา่สงูสดุของสิ่งตอบแทนหรือมลูค่า
ตามบญัชี หรือมลูคา่ตามราคาตลาด 

กรณีขายท่ีดิน ซึง่ตกลงราคาขายท่ี 200 ล้าน
บาท โดยท่ีดินมีมลูค่าตามบญัชี 150 ล้าน
บาท และราคาประเมินท่ีดินผู้ประเมินอิสระ 
198 ล้านบาท ดังนัน้มูลค่าท่ีใช้ในการ
คํานวณขนาดรายการคือ 200 ล้านบาท 

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เงินต้นและดอกเบีย้ซึง่ต้องคํานวณตลอด
ระยะเวลากู้ ยืม หรือมูลค่าท่ีคํา้ประกัน
ตามมูลค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 
หากบคุคลเก่ียวโยงไมชํ่าระ 

กรณีให้กู้ ยืมเงิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 2 
ปี อัตราดอกเบีย้ 5%  มูลค่าท่ีใช้ในการ
คํานวณขนาด รายการเท่ากับ 22 ล้านบาท 
(20+(20x5%x2)) 

3. การรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน คา่ตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ท่ี ต้องจ่าย
ให้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดระยะเวลา
รับความ ช่วยเหลือทางการเงิน 

กรณีกู้ ยืมเงิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี 
อตัราดอกเบีย้ 5% มลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ
ขน า ด  ร า ย ก า ร เ ท่ า กั บ  2 ล้ า น บ า ท 
(20x5%x2) 

4. การจําหน่ายเงินลงทนุจนสิน้สภาพ
เป็นบริษัทยอ่ยหรือ บริษัทร่วม 

มลูค่าสิ่งตอบแทนท่ีจะได้รับรวม เงินให้
กู้ ยืม(รวมเงินต้นและ ดอกเบีย้) ภาระคํา้
ประกันหรือ ภาระอ่ืนในส่วนท่ีบริษัทจด 
ทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยต้อง รับผิดชอบ 

กรณีขายเงินลงทุนทัง้หมดใน บริษัทย่อย
ให้กับผู้ ถือหุ้ นใหญ่ มูลค่า 100 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมรวมดอกเบีย้ค้าง 
ชําระกับบริษัทจดทะเบียน 50 ล้านบาท   
มูลค่าท่ีใช้คํานวณขนาด รายการ เท่ากับ 
150 ล้านบาท 
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 การนบัรวมรายการอาจนบัรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหลายรายการเป็นรายการเดียวกนั  หากปรากฏว่ารายการดงักลา่ว
ทําขึน้โดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพ่ือเล่ียงการปฏิบติัตามเกณฑ์ โดยในการนบัรวมรายการดงักล่าว ให้รวมถึง
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมี การตกลงเข้าทํารายการซึ่งเกิดจากบคุคลเดียวกนั หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ
ญาติสนิทของบคุคล ดงักลา่ว ทัง้นีย้กเว้นเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 บริษัทวดัขนาดรายการเพ่ือพิจารณาวา่หากมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะต้อง ดําเนินการอยา่งไร  โดย
เปรียบเทียบมลูคา่รายการ กบัค่าท่ีสงูกวา่ระหวา่งจํานวนอ้างอิง 2 จํานวนตามงบการเงินงวดลา่สดุ (โดยให้ X เป็นมลูคา่
รายการ) ดงันี ้
 

ขนาดของรายการ 

ขนาดรายการ เลือกใช้ค่าที่สูงกว่าระหว่าง 
เลก็ X  1 ล้านบาท X  0.03%NTA  
กลาง 1 ล้านบาท  X  20 ล้านบาท 0.03%NTA   X  3%NTA 
ใหญ่ X > 20 ล้านบาท X > 3%NTA 

หมายเหตุ : NTA =  สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน – หนีส้นิ – สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (ถ้ามี) 

การดาํเนินการของบริษัทจดทะเบียนเม่ือมีรายการเก่ียวโยงกัน 

ประเภทรายการ 
อาํนาจดาํเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
1. รายการธุรกิจปกติ/ 
2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

- เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
คณะกรรมการบริษัทอนมุติัหลกัการโดยกําหนดกรอบให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ 

- ไมมี่เง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท + 
เปิดเผยข้อมลูต่อ ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

3. ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่มี
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ + 
เปิดเผยข้อมลูต่อ ตลท. 

คณะกรรมการบริษัท + 
เปิดเผยข้อมลูต่อ ตลท. 

4. รายการเ ก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท + 
เปิดเผยข้อมลูต่อ ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือบริษัทท่ีบคุคล
ท่ีเก่ียวโยงถือหุ้นมากกวา่ บจ.อ่ืน 
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บ ริ ษัท ท่ีบ ริ ษัทจดทะ เ บียน ถือหุ้ น
มากกวา่บคุคลเก่ียวโยง 

คณะกรรมการบริษัท (น้อย
กวา่ 100 ล้านบาท หรือ 

3%NTA แล้วแตจํ่านวนใด
จะต่ํากวา่) 
ฝ่ายจดัการ 

 
 
- 
 
 

คณะกรรมการบริษัท + 
เปิดเผยข้อมลูต่อ ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 
(มากกวา่ 100 ล้านบาท 
หรือ 3%NTA แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่) 

ผู้ ถือหุ้น 
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การดาํเนินการของบริษัทจดทะเบียนเม่ือมีรายการเก่ียวโยงกัน 

ประเภทรายการ 
อาํนาจดาํเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท + 

เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. 
ผู้ ถือหุ้น 

หมายเหตุ : 
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป คือ เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ซึง่รวมเง่ือนไข
การค้าท่ีมีราคาและเง่ืนไขไขดงัตอ่ไปนี ้

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้วา่ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดียวกนั ให้กบับคุคลทัว่ไป 

การขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  ทัง้นีใ้นการขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นจะต้อง แต่งตัง้ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้
ความเห็นต่อการทํารายการดงักล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของ
รายการตอ่บริษัท ความเป็นธรรมของ ราคาและเง่ือนไขรายการ และ       ความเส่ียง เป็นต้น 

กรณีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือนิติ
บคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นเจ้าของ ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนมุติัการเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น หากได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วรายการท่ีได้รับยกเว้น 

รายการต่อไปนีไ้ด้รับยกเว้นไม่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน 
1. รายการระหวา่ง บริษัทจดทะเบียน กบั บริษัทย่อย 

ท่ีมีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ 
(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 10% 
 
 
 
 
 
รายการระหวา่ง บริษัทย่อย ของ บริษัทจดทะเบียน  
ซึง่บริษัทยอ่ยนัน้มีบคุคลท่ีเก่ียวโยงอ่ืน ๆ 
(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 10% 
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2. การออกหลกัทรัพย์ใหมใ่ห้กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1) เพ่ือโอนไปใช้แก่บคุคลท่ีซึง่ไม่ใช่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงนัน้ โดยราคาหลกัทรัพย์ต้องไม่ต่ํากว่าราคาตลาดและ
การกระทําดงักลา่วไมไ่ด้เพิ่มสว่นได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในหลกัทรัพย์ท่ีออก 

2) บคุคลท่ีเก่ียวโยงได้รับหลกัทรัพย์ตามสทิธิและตามสว่นในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

3) บุคคลท่ีเก่ียวโยงทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดจําหน่ายหรือผู้จดัจําหน่ายช่วงของหลกัทรัพย์จดทะเบียน หรือ บริษัทย่อยโดยวิธี
รับประกนัผลการจําหน่าย 

3. เป็นไปตามโครงการออกหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานหรือผู้บริหาร ESOP 

การเปิดเผยข้อมูล 
1. บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทนัทีท่ีบริษัทตกลงเขาทํารายการ (โดยปกติคือวนัท่ี

คณะกรรมการมีมติอนมุติั) คือ ภายในวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าภายใน เวลา 9.00 น. ของวนัทําการ
ถดัไปผา่นระบบ SET Portal 

2. ข้อมลูสําคญัในมติคณะกรรมการดงักลา่วมีดงันี ้

1) วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ และคูส่ญัญา 
2) คําอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของสินทรัพย์ บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ ในกรณีท่ีเป็นเงิน

ลงทนุ ให้ระบช่ืุอและประเภทกิจการ ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน  รายช่ือผู้
ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ  

3) มลูค่ารวมและเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูค่ารวมของรายการ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชําระ เง่ือนไข อตัรา
ดอกเบีย้ งวดการชําระ ดอกเบีย้ และหลกัประกนั (ถ้ามี)  

4) ช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและลกัษณะความเก่ียวโยง 
5) ลกัษณะและขอบเขตของสว่นได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
6) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าซือ้สินทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และความเพียงพอของเงินทุน

หมนุเวียน กรณีท่ีเป็นการกู้ ยืม ให้ระบเุง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นด้วย เช่น ข้อจํากดัการจ่ายเงิน
ปันผล 

7) ระบช่ืุอกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และระบวุ่าบคุคล ดงักลา่วไม่เข้าร่วม
ประชมุและไมมี่สทิธิออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ โดยระบุถึงความ สมเหตสุมผล ประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกบัการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก ท่ีเป็นอิสระและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้
จากการเข้าทํารายการ 

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ
บริษัท รวมถงึกรณีกรรมการดงักลา่วงดออกเสียง 

 
ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ (IFA) 

1. IFA ต้องแสดงความเหน็เก่ียวกบัการเข้าทํารายการตอ่คณะกรรมการในเร่ืองดงันี ้

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ตอ่บริษัทจดทะเบียน 

2) ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 
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3) ผู้ ถือหุ้นควรลงมติเหน็ด้วยหรือไมเ่หน็ด้วยกบัรายการ พร้อมระบเุหตผุลประกอบ 

2. ให้บริษัทส่งความเห็น IFA พร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือพิจารณา
ความเพียงพอของสารสนเทศ บริษัทเลือกสง่ได้ 2 แบบคือ 

1) สง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น 

2) สง่ให้พร้อมกบัการสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น 
 

การนําส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
1. ระยะเวลาการนําสง่ 

นําสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ข้อมลูท่ีต้องแสดงไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นได้แก่ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เม่ือบริษัทตกลงเข้าทํารายการ 
2) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เช่น รายช่ือผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ การประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจ รายการ

ระหว่างกนั ตารางสรุปงบการเงิน 3 ปีท่ีผ่านมาและงบการเงินงวดลา่สดุพร้อมคําอธิบายและ การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน รวมทัง้ปัจจยัเส่ียง  ประมาณการทางการเงิน (ถ้ามี) เป็นต้น 

3) ระบช่ืุอและจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นไมมี่สทิธิออกเสียง 
4) ความเหน็ของผู้ เช่ียวชาญอิสระ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

5) บริษัทต้องเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

6) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกบั
การทํารายการกบับคุคลภายนอก 

ขัน้ตอนการขออนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาํหรับรายการเก่ียวโยง 
 

 
  

มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 


