
Checklist: รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เมื่อบรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อยท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่มขีนำดรำยกำรมำกกว่ำ 0.03% ของ NTA หรอื 1 ลำ้นบำท แลว้แต่จ ำนวนใด  
จะสงูกว่ำ หรอืรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิทีม่ขีนำดรำยกำรตัง้แต่ 3% ของ NTA หรอื ตัง้แต่100 ลำ้นบำท แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ บรษิทัจด
ทะเบยีนมหีน้ำทีเ่ปิดเผยสำรสนเทศขัน้ต ่ำ ดงันี้ 
ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
1. วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัท ารายการ  วนัท่ีบริษทัตกลงเข้าท าสญัญา และวนัท่ีคาดว่าธรุกรรมจะเสรจ็ส้ินสมบูรณ์  
2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง และลกัษณะส่วนได้เสีย  

 ชื่อผูข้ำย หรอื ผูซ้ือ้  
 อธบิำยลกัษณะควำมสมัพนัธข์องกำรเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยใหน้ับรวมถงึกำรเป็นญำตสินิท (เช่น เป็น บดิา มารดา 

พี ่น้อง หรอืบุตรและคู่สมรสของบุตร) หรอืบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดงันี้ 
 

□ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ (เปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัจดทะเบยีน)  
□ กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัจดทะเบยีน   
□ เป็นบุคคลที่มพีฤติกำรณ์บ่งชี้ว่ำเป็นผู้มอี ำนำจควบคุม (เช่น มอีิทธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การแต่งตัง้หรอืถอดถอน

กรรมการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทั) 
 

 กรณีเป็นนิตบิุคคล เปิดเผย ultimate shareholder สดัส่วนกำรถอืหุน้ในนิตบิุุคคล และลกัษณะควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผููม้อี ำนำจควบคุมในบรษิทัจดทะเบยีน  

 

3. อธิบายลกัษณะการท ารายการ (เช่น เป็นการซื้อขายวตัถุดบิ สนิทรพัย ์รบัหรอืใหบ้รกิาร รบัหรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ)  
 กรณีเป็นรำยกำรธุรกจิปกต ิ สนบัสนุนธุรกจิปกต ิเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ม่เกนิ 3 ปี ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์  

□ อธบิำยลกัษณะของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว (เช่น ซื้อขายวตัถุดบิ ขนส่งสนิคา้ ท าโฆษณา เช่าคลงัสนิคา้ ซื้อ/เช่าโรงงานหรอืส านักงาน) 
ทีต่ัง้ สภำพกำรใช้งำน อำยุกำรใช้งำน ภำระผูกพนัของสนิทรพัย์ รำคำประเมนิ วนัที่ประเมนิ ผูป้ระเมนิ (ผู้ประเมนิ
ราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) ระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สดุของกำรเช่ำ เป็นตน้   
กรณีเป็นหลกัทรพัย์ : ชื่อบรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ คณะกรรมกำร รำยชื่อผู้ถอืหุน้ก่อนและหลงัท ำรำยกำร 
(หากเป็นนิตบิุคคล เปิดเผย ultimate shareholder) สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวมของบรษิัท 3 ปีและ   
งวดปจัจุบนัสะสม หำกไม่มใีหใ้ชง้บกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (เช่น รายไดข้ายหรอืบรกิาร ต้นทุน ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร ก าไร
(ขาดทุน) สนิทรพัยร์วม หนี้สนิรวม ก าไร(ขาดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้อืหุน้ และรายการส าคญัอืน่ๆ) 

 

□ รำคำ เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ (เช่น วธิกีระแสเงนิสดคดิลด และอธบิายสมมตฐิานส าคญัทีใ่ชใ้นการประเมนิ   ทัง้นี้  กรณีราคาทีเ่กดิจาก
การตกลงกนัของคู่สญัญา ใหเ้ปิดเผยทีม่าของราคา มลูค่าตามบญัช ี และราคาตลาด (ถา้ม)ี) 

 

 กรณีเป็นกำรรบัหรอืใหบ้รกิำร  
□ อธบิำยลกัษณะของบรกิำรทีจ่ะไดร้บัหรอืใหบ้รกิำร (เช่น ใหบ้รกิารทีป่รกึษางานระบบ logistics เป็นตน้)  
□ อตัรำและค่ำบรกิำร (เช่น ค่าทีป่รกึษาตามจ านวนชัว่โมง) เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำและเปรยีบเทยีบกบัอตัรำของอุตสำหกรรม  
□ ระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สดุของสญัญำบรกิำร  

 กรณีกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ (เช่น การใหกู้ห้รอืกูย้มื ค ้าประกนั ใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั เป็นตน้)  
□ จ ำนวนเงนิตน้ อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สดุสญัญำกูย้มื มลูค่ำรวมดอกเบีย้ตลอดระยะเวลำสญัญำกูย้มื  
□ ลกัษณะของสนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั และมลูค่ำ  
□ ข้อจ ำกดักำรกู้ยืมที่อำจกระทบสิทธิผู้ถือหุ้น (เช่น ข้อจ ากดัการจ่ายปนัผล) และเงื่อนไขอื่นที่ส ำคญั (เช่น การด ารง

อตัราส่วนทางการเงนิ เหตุการผดินดัเงนิกู)้ 
 

□ กรณีให้กู้ โปรดระบุแหล่งเงินทุน ต้นทุนที่ให้กู้ยืมและสภำพคล่องของบริษัทในช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคนืหนี้ของผูกู้ ้ 

 

□ กรณีรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ อธิบำยเหตุผล ควำมจ ำเป็น อตัรำดอกเบี้ยเปรยีบเทยีบกบัสถำบนักำรเงนิ และ
แผนกำรใชเ้งนิ 
 

 



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
4. การช าระราคา  

 กรณีช ำระรำคำเป็นเงนิสด   
□ วนัทีร่บัหรอืช ำระเงนิจนครบ เงนิมดัจ ำ(ถา้ม)ี และเปรยีบเทยีบมลูค่ำกำรจ่ำยเงนิมดัจ ำกบัแนวทำงปฏบิตัทิัว่ไป เงื่อนไขกำร

ยกเลกิสญัญำ และกำรไดร้บัช ำระคนืมดัจ ำ 
 

 กรณีช ำระโดยกำรออกหลกัทรพัย ์  
□ ประเภทหลกัทรพัย ์จ ำนวน รำคำ และวธิกีำรก ำหนดรำคำ (เช่น ก าหนดโดยใชร้าคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัก่อนวนัทีม่มีตคิณะกรรมการ)  
□ ก ำหนดวนัจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัเิพิม่ทุน (โปรดด ูchecklist การเพิม่ทุน)  

 อธบิำยแผนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์  
 แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน กรณีต้องกู้ยมืเงนิ อธบิำยจ ำนวนเงนิกู้ ดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่อำจกระทบต่อสทิธผิู้ถือหุ้น    

(เช่น ขอ้จ ากดัการจ่ายปนัผล) 
 

5. ขนาดของการท ารายการ  
 ประเภทรำยกำร และขนำดรำยกำร   

1.ตวัเลขทีใ่ชใ้นการค านวณตอ้งเป็นตวัเลขจากงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุด(หากไม่มใีหใ้ชง้บการเงนิเฉพาะกจิการ)ทีผ่่านการตรวจสอบหรอื
สอบทานจากผูส้อบบญัช)ี   
2.การค านวณ NTA : Net Tangible Assets = สนิทรพัย์รวม – สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (เช่น ค่าความนิยม ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ียกเวน้ไม่
ตอ้งหกัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่่อใหเ้กดิรายไดห้ลกั  เช่น สมัปทาน ประทานบตัร) –  หนี้สนิ – ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
3.ขนาดรายการเปรียบเทยีบมลูค่ารายการดว้ยวธิ ี%NTA หรอื เทยีบกบัจ านวนเงนิตามทีก่ าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ  เรือ่ง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ประเภทรำยกำร 
1) ธุรกจิปกต ิ 
2) สนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 
3) เช่ำ / ใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ม่เกนิ 3 ปี  
4) สนิทรพัย ์/ บรกิำร  
1.กรณจี าหน่ายไปซึง่เงนิลงทุนจนสิ้นสภาพการเป็นบรษิทัย่อย / บรษิทัร่วม ในการค านวณขนาดรายการ ใหน้บัรวมเงนิใหกู้ ้มลูค่าภาระค ้า
ประกนัและภาระอืน่ทีบ่รษิทันัน้ยงัคงคา้งต่อบรษิทั 
2.กรณใีห ้/ รบับรกิาร ใชม้ลูค่ารวมทีไ่ดร้บั / จ่ายตลอดอายุสญัญาบรกิารในการค านวณขนาดรายการ 
5) กำรให ้/ รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ  
1.กรณใีหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ ขนาดรายการต้องนับรวมทัง้เงนิต้น ดอกเบี้ย มลูค่าภาระค ้าประกนั และมลูค่าความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้นเมือ่
ไมไ่ดร้บัช าระหนี้ 
2.กรณรีบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ใหใ้ชม้ลูค่าดอกเบี้ย รวมถงึผลประโยชน์อืน่ใดทีต่อ้งจ่าย 

 

 ขนำดรำยกำรทีน่ับรวมรำยกำร 6 เดอืนยอ้นหลงั (ให้นับรวมรายการทีก่ระท ากบับุคคลเดยีวกนั รวมถงึผู้ทีเ่กีย่วขอ้งและญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว ไม่นับรวมรายการทีไ่ด้รบัอนุมตั ิจากทีป่ระชุมผู้ถ ือหุ ้นที ไ่ด้ด าเนินการตามขัน้ตอนในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ    
เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั) 

 

 อธบิำยว่ำประเภทของขนำดรำยกำรที่ค ำนวณได้ ส่งผลให้บรษิัทมหีน้ำที่ต้องท ำอย่ำงไร (เช่น ขออนุมตัิจากคณะกรรมการ เปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัริายการและแต่งตัง้ IFA)  

 

6. อธิบายว่าเป็นรายการท่ีต้องขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไม่ ระบช่ืุอหน่วยงานและเง่ือนไข  
7. ความเหน็ของกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ  

 อธบิำยควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำร รำคำ เงื่อนไข ควำมจ ำเป็นหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บัเมื่อเทยีบกบักำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอกทีเ่ป็นอสิระ  

 

 เปิดเผยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรทีม่คีวำมเหน็ต่ำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และกรณี IFA 
มคีวำมเหน็ต่ำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ปิดเผยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอกีครัง้ภำยหลงัจำกทีไ่ดม้กีำร
พจิำรณำควำมเหน็ของ IFA แลว้ (เปิดเผยความเหน็ของ IFA ภายหลงัจากทีไ่ดน้ าส่งใหส้ านกังาน ก.ล.ต.พจิารณาและไดป้รบัปรุงแลว้) 

 



Template ท่ีต้องเลือกเมื่อเผยแพรข่า่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การตัง้ช่ือหวัขอ้ขา่ว Template 

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัเรื่อง……………. เลอืก   
- รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
- รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์(กรณเีขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยด์ว้ย)   

 กรณี ตอ้งจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ก ำหนดประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั……. 

เลอืก   
- รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
- รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์(กรณเีขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยด์ว้ย)   
- ก ำหนดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
- กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน (กรณตีอ้งมกีารเพิม่ทุน) 

 ควำมเหน็ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระรำยกำร….. 
 ควำมเหน็ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไม่เหน็ดว้ยกบักำรท ำรำยกำร... 

เลอืก ควำมเหน็ IFA 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรณี IFA ไม่เหน็ดว้ยกบักำร
ท ำรำยกำร.......... 

เลอืก  อื่นๆ 

 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้....... เลอืก มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
       กรณีเหน็ดว้ย เลอืก 
        > อนุมตัติำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 
       กรณีไม่เหน็ดว้ย เลอืก 
         > เปลี่ยนแปลงจำกที่คณะกรรมกำรเสนอ  และใหร้ะบุวำระทีไ่ม่
เป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 
อำ้งองิ: 1. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

2. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
 


