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กฎหมายและเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 มาตรา 89/12 

 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 
 เร ือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั  
 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 

 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร ือ่ง การเปิดเผย 
 ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ 
 ทีเ่ก ีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546  
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เพือ่ป้องกนั 

conflict of 

interest 

ท าไดโ้ดย 

o ตอ้งโปรง่ใส เป็นธรรม / ประโยชนส์งูสดุ

เสมอืนท ากบับคุคลอืน่ 

o รายการขนาดใหญ ่ ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา 

o เป็นไปตามข ัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง 

o กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 

และหลกั fiduciary duties  

หลกัการและเหตผุล 
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รายการทีเ่กยีวโยงกนั (“RPT”) 

บรษิทัจดทะเบยีน หรอื 
บรษิทัยอ่ย 

บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั  

ท าธรุกรรม 

บคุคลธรมดา  

นติบิคุคล 

• กรรมการ / ผูบ้รหิาร 
• ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
• ผูม้อี านาจควบคมุ++ 
• ผูท้ ีจ่ะเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิาร/บคุคลทีม่อี านาจ
ควบคมุกจิการ 

• ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง/ญาตสินทิ 

• นติบิคุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืบคุคลทีม่อี านาจควบคมุ
กจิการเป็นบคุคลขา้งตน้ 

++ รวม (1) กรรมการ และคูส่มรสและบตุร (ไมบ่รรลนุติภิาวะ)  และ (2) นติบิคุคลที ่(1) มอี านาจควบคมุกจิการ 
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 นยิาม - บรษิทัยอ่ย 

บ./บมจ. C 

บ./บมจ. D 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ 
บรษิทั 

บ./บมจ. B 

อ ำนำจควบคุมกจิกำร (1) 

อ ำนำจควบคุมกจิกำร (2) 

(3) อ ำนำจควบคุมกจิกำร 

..... 

(1)บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 
      ทีบ่รษิทัม ีอ านาจควบคมุกจิการ 

(2)บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน
จ ากดัทีบ่รษิทัยอ่ยตาม (1)  

 มอี านาจควบคมุกจิการ 

(3) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 
ทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจควบคมุกจิการตอ่
เป็นทอด ๆ โดยเร ิม่จากการอยูภ่ายใต้
อ านาจควบคมุกจิการของบรษิทัยอ่ย
ตาม (2) 
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ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

MD 

รอง MD 

ผู้ช่วย MD ผู้ช่วย MD ผู้ช่วย MD 

ผจก.โรงงาน ผจก.จดัซือ้ ผจก.ธุรการ 
ผู้บริหารสูงสุด 

ด้านบัญชแีละการเงนิ  

รอง MD 1 2 

3 4 
 

ผจก. ผลติ 

   นยิาม - ผูบ้รหิาร 

กรรมการ 
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ :  ผู้ถือหุ้น  > 10%  รวมผู้ที่เก่ียวข้อง  
 บุคคล ม. 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เดมิ 

   นยิาม - ผูถ้อืหุน้ใหญ ่
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นยิาม - อ านาจควบคมุกจิการ 

(1)   ถอืหุน้ > 50% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ท ัง้หมด 

อ านาจควบคมุกจิการ บริษัท 

บ. B 

> 50% 

(2)   มอี านาจควบคมุเสยีงสว่นใหญ ่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(3)   มอี านาจควบคมุการแตง่ต ัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ต ัง้แตก่ ึง่หนึง่ 
  ของกรรมการท ัง้หมด ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

บริษัท 

บ. B 

35% บ. C 

51% 

20% 
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นยิาม-ญาตสินทิ 

บดิามารดา 

คูส่มรส พี/่นอ้ง 

บตุร/คูส่มรสของบตุร 



บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน* 

กรรมกำร ผู้บริหำร 

นิต/ิบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

นิต/ิบุคคลที่มีอ ำนำจ 
ควบคุมกิจกำร 

> 50% 
> 10% 
(นับรวม 
ม. 258 เก่ำ) 

 คู่สมรส  
 บุตรไม่บรรลุนิตภิำวะ กรรมกำร 

นิตบุิคคล นิตบุิคคล 

> 50% 
มีอ ำนำจ
ควบคุม 

> 50% 
มีอ ำนำจควบคุม 

บุคคลตำม ม.258 เก่ำ 
และญำตสินิท 

บุคคลตำม ม.258 เก่ำ 
และญำตสินิท 

บุคคลตำม ม.258 เก่ำ 
และญำตสินิท 

บุคคลตำม ม.258 เก่ำ 
และญำตสินิท 

ม.258 เก่ำ = ม. 258 ตำม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ก่อนกำรแก้ไข 
ญำตสินิท = พ่อ แม่ พี่น้อง คู่สมรส บุตร และคู่สมรสของบุตร 

* แผนภำพนีใ้ช้เพื่อกำรอธิบำย โดยสังเขป เท่ำนัน้  ดังนัน้ โปรดอ้ำงองิจำกประกำศที่เก่ียวข้องด้วย 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 
นิตบุิคคล 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 

นิตบุิคคล นิตบุิคคล นิตบุิคคล นิตบุิคคล 

นิตบุิคคล นิตบุิคคล นิตบุิคคล 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 
> 10% 

(นับรวม 
ม. 258 เก่ำ) 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 

> 10% 
(นับรวม 

ม. 258 เก่ำ) 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม หรือ
เป็น MD 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม หรือ
เป็น MD 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม หรือ
เป็น MD 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม หรือ
เป็น MD 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม 

มีอ ำนำจ 
ควบคุม 

บริษัท 

10 

บ.ย่อย 
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การวดัขนาดรายการ 

การวดัขนาดรายการ : มลูคา่ขัน้ต า่ VS  Net intangible asset (NTA) (เลอืกตวัทีส่งูกวา่) 

NTA = สนิทรัพยร์วม - สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน - หนีส้นิ – สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 

ใชต้วัเลขในงบการเงนิรวมลา่สดุของ บจ.  

ขนาดรายการ มลูคา่ข ัน้ต า่* % NTA* 

เล็ก  X  1 ลบ. X  0.03% NTA 

กลาง 1 ลบ.  X  20 ลบ. 0.03%  X  3% NTA 

ใหญ ่ X ≥ 20 ลบ. X ≥  3% NTA 

* เลอืกตวัทีส่งูกวา่ 
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ตวัอยา่งการวดัขนาดรายการ 

o สมมตใิห ้บมจ. AA ม ีNTA เทา่กบั 2,000 ลา้นบาท 

ขนาดรายการ มลูคา่ข ัน้ต า่* 
NTA = 2,000 ลบ. 

% NTA* 
% มลูคา่ 

เล็ก X  1 ลบ. X  0.03% X   0.6 ลบ. X   1 ลบ. 

กลาง 1 ลบ.  X  20 ลบ. 0.03%  X  3% 0.6  X  60 ลบ. 1   X   60  

ใหญ ่ X ≥ 20 ลบ. X ≥ 3% X ≥ 60 ลบ. X ≥ 60 ลบ. 

o หาก บมจ. AA จะท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูถ้อืหุน้ใหญโ่ดยมมีลูคา่ 

รายการเทา่กบั 50 ลา้นบาท จะเขา้ขา่ยเป็นขนาดกลาง 
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การด าเนนิการตามขนาด : กรณีรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

เล็ก 
 X  1 ลบ.  

หรอื  

X  0.03%       

กลาง 
1 ลบ. < X < 20 ลบ. 

หรอื  

0.03% < X < 3%  

ใหญ ่
X ≥ 20 ลบ. 

หรอื 

X ≥ 3% 

• ฝ่ายจดัการ
ด าเนนิการไดเ้ลย 

• เปิดเผยสารสนเทศ
ตอ่ SET 

• ขออนุมตั ิBoard 

• เปิดเผยสารสนเทศ
ตอ่ SET  

• ขออนุมตั ิ Board  
• ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ 
• ม ีIFA ใหค้วามเห็น 

ขนาดรายการ 

การด าเนนิการ 

 ยกเวน้   รายการทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้เสมอืนการท ารายการกบับคุคลภายนอกสามารถขออนมุตั ิ
หลกัการจาก Board ได ้[ มาตรา 89/12(1) ]  
(ค าแนะน า : หนงัสอืเวยีนที ่ก.ล.ต.จ.(ว) 38/2551) 13 



ประเภทรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

บจ./บ.ยอ่ย ท าเป็นปกต ิ
เพือ่ประกอบกจิการ ไดแ้ก ่  
ขายสนิคา้ ซือ้วัตถดุบิ ใหบ้รกิาร 

บจ./บ.ยอ่ย ท าเพือ่
สนับสนุนธรุกจิปกต ิ 
ไดแ้ก ่วา่จา้งขนสนิคา้ 
โฆษณาสนิคา้ บรกิาร  

เชา่/ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์
อายสุญัญาไมเ่กนิ 3 ปี  
และไมส่ามารถหาเงือ่นไข
การคา้ทั่วไป 

การไดม้า/จ าหน่ายไป  
ซึง่สนิทรัพย ์สทิธ ิ
และใหบ้รกิาร/รับบรกิาร  

บจ./บ.ยอ่ย กูย้มื/ใหกู้ ้  
ค ้าประกนั ใหส้นิทรัพย ์
เป็นหลักประกนั 

1.  
รายการธุรกจิ

ปกต ิ

2.  
รายการสนบั
สนบัสนุนธุรกจิ

ปกต ิ

3.  
รายการเชา่/ 

ใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัย์

ระยะส ัน่ 

4.  
รายการเกีย่วกบั
สนิทรพัย/์บรกิาร 

5.  
รายการความ
ชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 
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ประเภทที ่1 รายการธรุกจิปกต ิ

ตวัอยา่งเชน่  
o ซือ้วัตถดุบิ 
o ขายสนิคา้  
o ซือ้สนิคา้เพือ่น าไปขายตอ่ 
o รายการทางการคา้ของสถาบนั

การเงนิทีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นการท่ัวไป  

ผูถ้อืหุน้ใหญ ่MD 
รายการธรุกจิปกต ิ

เงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป 

วัดขนาดรายการ 
เล็ก   ฝ่ายจัดการ
กลาง   Board 
ใหญ ่ ผูถ้อืหุน้ 

Board 

Yes No 

บรษิทัจดทะเบยีน  
หรอื บรษิทัยอ่ย 

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 
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ประเภทที ่2 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ

ตัวอยา่งเชน่  
o จา้งขนสง่สนิคา้ 
o จา้งท าโฆษณา  
o จา้งบรหิาร (Outsource) 
o รับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ 
o ท าประกนัภัย 
o รับบรกิารสาธารณูปโภค 
o ซือ้/เชา่ เครือ่งจักรเพือ่ผลติสนิคา้ 
o ปรับปรงุเครือ่งจักรประจ าปี 
o เชา่ ส านักงาน/คลังสนิคา้ 
o กูย้มืเงนิจากสถาบันการเงนิ 
o ทีป่ระกอบธรุกจิใหกู้ย้มืเงนิโดยปกต ิ
o หรอืมกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ 

ผูถ้อืหุน้ใหญ ่MD 
สนบัสนุนธรุกจิปกต ิ

เงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป 

วัดขนาดรายการ 
เล็ก   ฝ่ายจัดการ
กลาง   Board 
ใหญ ่ ผูถ้อืหุน้ 

Board 

Yes No บรษิทัจดทะเบยีน  
หรอื บรษิทัยอ่ย 

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 
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เง ือ่นไขการคา้ท ัว่ไป 

1. ราคาและเงือ่นไข ไมต่า่ง จากที ่บรษิทัไดร้บัจาก/ใหก้บับคุคลท ัว่ไป 

2. ราคาและเงือ่นไข ไมต่า่ง จากที ่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ไดร้บัจาก/ใหก้บับคุคลท ัว่ไป 

3. ราคาและเงือ่นไขทีแ่สดงไดว้า่ผูป้ระกอบธรุกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนัใหก้บับคุคลท ัว่ไป 

4. มลีกัษณะและราคาและเงือ่นไขเป็นมาตรฐาน หาไดง้า่ยในตลาด มมีลูคา่อา้งองิชดัเจน 

5. อตัราก าไรข ัน้ตน้และเงือ่นไขไมต่า่งจากทีบ่รษิทัไดร้บั/หรอื ทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้บั 

    จากบคุคลท ัว่ไป  (กรณีสนิคา้/บรกิารมลีกัษณะเฉพาะ หรอืเป็น job order)  

เงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไข (และขอ้ตกลงอืน่ๆ)  
ทีเ่ป็นธรรมและไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชน ์ 

ซึง่รวมถงึ 
เง ือ่นไขการคา้ท ัว่ไป 
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ประเภทที ่3 เชา่/ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยร์ะยะส ัน้ 

อายสุญัญาเชา่ < 3 ปี 

ผูถ้อืหุน้ใหญ ่MD 

เล็ก   ฝ่ายจัดการ 

กลาง   เปิดเผย 

ใหญ ่ Board 
บรษิทัจดทะเบยีน  
หรอื บรษิทัยอ่ย 

วัดขนาดรายการ 

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 
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ประเภทที ่4 ทรพัยส์นิหรอืบรกิาร 

ผูถ้อืหุน้ใหญ ่

บรษิทัจดทะเบยีน  
หรอื บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัของผม 

ขายหุน้ 

เล็ก   ฝ่ายจัดการ 

กลาง   Board 

ใหญ ่ ผูถ้อืหุน้ 

วัดขนาดรายการ 
ผูถ้อืหุน้ใหญ ่

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 
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ประเภทที ่5 การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  

บรษิทัจดทะเบยีน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง (“CP”) 

บรษิทัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนถอืหุน้นอ้ยกวา่ CP 

ค านวณมลูคา่ จากเงนิตน้ ดอกเบีย้ และคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มืเงนิ 
หรอืมลูคา่ค า้ประกนั หรอืมูลคา่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

X < 3%NTA / 100 ลบ. (คา่ต า่) Board 

X ≥ 3%NTA / 100 ลบ. (คา่ต า่) ผูถ้อืหุน้ 

วัดขนาดรายการ 
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กรณีที ่1 

ตวัอยา่งการค านวณ 

บมจ.BB ม ีNTA เทา่กบั 5,000 ลบ. 

3%NTA = 150 ลบ. : 100 ลบ.  คา่ต า่คอื 100 ลบ. 

หากปลอ่ยกู ้< 100 ลบ. ตอ้งขออนุมตัจิาก Board   

หากปลอ่ยกู ้≥ 100 ลบ. ตอ้งขออนุมตัจิาก ผูถ้อืหุน้ 

บมจ.CC ม ีNTA เทา่กบั 2,000 ลบ. 

3%NTA = 60 ลบ. : 100 ลบ.  คา่ต า่คอื 60 ลบ. 

หากปลอ่ยกู ้< 60 ลบ. ตอ้งขออนุมตัจิาก Board   

หากปลอ่ยกู ้≥ 60 ลบ. ตอ้งขออนุมตัจิาก ผูถ้อืหุน้ 

สมมตวิา่ บมจ.BB และ บมจ.CC  ปลอ่ยกูแ้กก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งเทา่กนัคอื 90 ลบ. 

บมจ. BB  ตอ้งขออนุมตัจิาก Board  /  บมจ. CC  ตอ้งขออนุมตัจิาก ผูถ้อืหุน้ 



ประเภทที ่5 การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  

บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัทีบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ถอืหุน้มากกวา่ CP 

ค านวณมลูคา่ จากเงนิตน้ ดอกเบีย้ และคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มืเงนิ 
หรอืมลูคา่ค า้ประกนั หรอืมูลคา่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 
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กรณีที ่2 

เล็ก   ฝ่ายจัดการ 

กลาง   Board 

ใหญ ่ ผูถ้อืหุน้ 

วัดขนาดรายการ 



ประเภทที ่5 การรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  

วัดขนาดรายการ 

บรษิทัจดทะเบยีน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

ค านวณเฉพาะสิง่ตอบแทนทีต่อ้งจา่ยใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยง  
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เล็ก   ฝ่ายจัดการ 

กลาง   Board 

ใหญ ่ ผูถ้อืหุน้ 



รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์) 

มาตรา 89/12  การท ารายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิาก 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต ่

(1)  ธรุกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูน 

จะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาท ัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รอง

ทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร  

หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งแลว้แตก่รณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ 

ทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ หรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการ

อนมุตัไิวแ้ลว้ 
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รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์) 

(2)   การใหกู้ย้มืเงนิตามระเบยีบสงเคราะหพ์นกังานและลกูจา้ง 

(3)   ธรุกรรมทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ของบรษิทั หรอืคูส่ญัญาท ัง้สองฝ่าย  

     มสีถานะเป็น 

      (ก)  บ.ยอ่ยทีบ่รษิทัจดทะเบยีนถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 90% 

      (ข)  บ.ยอ่ย ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งถอืหุน้  

             หรอืมสีว่นไดเ้สยี ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ไมเ่กนิจ านวน อตัรา 

             หรอืมลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(4)   ธรุกรรมในประเภท หรอืทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิจ านวนหรอือตัรา 

     ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 24 



รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

(1) รายการกบับรษิทัยอ่ยทีบ่คุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนัถอืหุน้ไมเ่กนิ 10% 

บรษิทัจดทะเบยีน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

บรษิทัยอ่ย 

ท ารายการ 

< 10% และไมเ่ป็น 
ผูม้อี านาจควบคมุ 
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รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

2) รายการระหวา่งบรษิทัยอ่ยทีบ่คุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนัถอืหุน้ไมเ่กนิ 10% 

บรษิทัจดทะเบยีน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

บรษิทัยอ่ย 2 

ท ารายการ 

< 10% และไมเ่ป็น 
ผูม้อี านาจควบคมุ 

บรษิทัยอ่ย 1 
26 



รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

(3)  การออกหลกัทรพัยใ์หมใ่หบ้คุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

       ตามเงือ่นไข ดงันี ้

o เพือ่โอนตอ่ใหบ้คุคลอืน่ โดย 

• ราคาของหลกัทรพัยท์ ีอ่อกไมต่ า่กวา่ราคาตลาด 

• ไมเ่พิม่สว่นไดเ้สยีของบคุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

o Right Offering (ไดต้ามสทิธแิละสว่นในฐานะผูถ้อืหุน้) 

o Underwriter โดยวธิรีบัประกนัผลการจ าหนา่ย 

o ESOP 
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รายการทีไ่ดร้บัยกเวน้ (ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

(4)  รายการระหวา่ง บจ./ บ.ยอ่ย กบับคุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนัทีเ่ป็นนติบิคุคลที ่บจ.  
   สง่ตวัแทนเขา้ไปเป็นผูบ้รหิาร (MD) ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักลา่ว 

บรษิทัจดทะเบยีน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

บรษิทัยอ่ย 

ท ารายการ 

เป็นกรรมการซึง่เป็นตวัแทน บจ.  
และไมเ่ป็นบคุคลทีเ่ก ีย่วโยงกนั 
ในแบบอืน่ 

(5)  รายการทีเ่ป็นธรรมและไมเ่ป็นการถา่ยเทผลประโยชน ์ 28 



สรปุ : รายการทีเ่ก ีย่วโยง 

1. การท ารายการกบับคุคลทีเ่ก ีย่วโยง จะด าเนนิการเชน่ใด  

ตอ้งพจิารณา ........................... และ.............................. 

2. ขนาดรายการ : พจิารณาจาก คา่ ........ของ .......... หรอื ........ 

3. การนบัรวมขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดอืน ใหพ้จิารณา 

แยกรายการ ตาม .................................  

ประเภทรายการ 

สงู 

บคุคลทีเ่ก ีย่วโยง 

ขนาดรายการ 

NTA มลูคา่ 
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Flow การท ารายการส าคญัทีอ่าจกระทบผูถ้อืหุน้ 

รายการ 
ทีจ่ะด าเนนิการ 

เชน่ ซือ้/ขาย โอนออก/ 
รบัโอน แลกเปลีย่น ไดส้ทิธ/ิ 
สละสทิธ ิลงทนุ/ยกเลกิลงทนุ 

จ าแนกประเภทรายการ 

วดัขนาดรายการ 
เล็ก     ฝ่ายจดัการ 
กลาง     Board 
ใหญ ่   ผูถ้อืหุน้  

แตง่ต ัง้ IFA  
 

AC + Board  
ตดัสนิใจ&ใหค้วามเห็น  

1. สาระส าคญัของรายการ  
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล  

2. ราคาเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ 
3. มขีอ้มลูเพยีงพอ  
4. กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้  

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ SET  
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ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ 

รายการ
ขนาดเล็ก 

รายการ
ขนาดกลาง 

รายการ 
ขนาดใหญ ่

1. ความสมเหตสุมผล 
2. ประโยชนข์องการท ารายการ 
3. ความเป็นธรรมดา้นราคา  
4. สรปุความเห็น ควรอนมุตั/ิ 

ไมค่วรอนมุตั ิ



ตวัอยา่ง 
 
“ ตวัอยา่งการบรรยายตอ่ไปนี ้ มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ประกอบความเขา้ใจในเนือ้หาการบรรยายเทา่น ัน้  

หากในทางปฏบิตัปิรากฏขอ้เท็จจรงิ พฤตกิารณ์ หรอืเงือ่นไขแวดลอ้มเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงไป  

ยอ่มไมอ่าจอา้งองิค าตอบตามตวัอยา่งนีไ้ด ้ อยา่งไรก็ด ีในการบรหิารกจิการ ผูบ้รหิาร และ 

คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูท้ ีใ่กลช้ดิและมขีอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบับรษิทั จงึอาจใชด้ลุยพนิจิ 

ไดต้ามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี  โดยยงัคงตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั  

และซือ่สตัยส์จุรติตามทีก่ฎหมายก าหนด”   
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 ถอืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

นายสน ัน่ 51%  MD  

นายสมใจ 15%  - 

 ถอืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

นายสน ัน่ 15%  CEO  

นายสมใจ 12%  - 

NTA                  500 ลบ. 
ก าไรสทุธ ิ          100 ลบ.  
สนิทรพัยร์วม   1,000 ลบ. 

Case study การค านวณรายการไดม้าฯ และรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

ซือ้ทีด่นิ 120 ลบ. จาก  AB1 
มลูคา่กอ่สรา้งโรงแรม 480 ลบ. บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทั AB1 
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บรษัิทจดทะเบยีนซือ้ทีด่นิรมิทะเลจาก บรษัิท AB1 มลูคา่ 120 ลบ.เพือ่กอ่สรา้งโรงแรมแหง่ใหม ่
โดยมมีลูคา่การกอ่สรา้ง 480 ลบ.  

http://www.clker.com/clipart-green-checkmark.html


บรษัิทจดทะเบยีนซือ้ทีด่นิรมิทะเลจาก บรษัิท AB1 มลูคา่ 120 ลบ.เพือ่กอ่สรา้งโรงแรมแหง่ใหม ่
โดยมมีลูคา่การกอ่สรา้ง 480 ลบ.  

NTA                 500 ลบ. 
ก าไรสทุธ ิ         100 ลบ.  
สนิทรพัยร์วม  1,000 ลบ. 

Case study การค านวณรายการไดม้าฯ และรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

บรษิทัจดทะเบยีน  

ซือ้ทีด่นิ 120 ลบ. จาก  AB1 

มลูคา่กอ่สรา้งโรงแรม 480 ลบ. 

รายการไดม้า 

ขนาดรายการ > 50% 
ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ 
 

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 

= (120 + 480) 

          1,000 

= 60% 

ทิด่นิ 120 ลบ. 
คา่กอ่สรา้ง 480 ลบ. 
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 ถอืหุน้   กรรมการ   ผูบ้รหิาร 

นายสน ัน่ 15%            CEO 

นายสมใจ 12%  - 

NTA                  500 ลบ. 
ก าไรสทุธ ิ          100 ลบ.  
สนิทรพัยร์วม   1,000 ลบ. 

Case study การค านวณรายการไดม้าฯ และรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

ซือ้ทีด่นิ 120 ลบ. จาก  AB1 
ซึง่มผีูถ้อืหุน้ใหญร่ว่มกนั 

บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทั AB1 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ขนาดรายการ มลูคา่ NTA 

ใหญ ่ ≥ 20 ลบ. ≥ 3% 

3% ของ NTA  
500 ลบ. = 15 ลบ. 

คา่สงูกวา่ 

 ถอืหุน้   กรรมการ   ผูบ้รหิาร 

นายสน ัน่ 51%            MD 

นายสมใจ 15%  - 

ค านวณขนาดรายการ 

ซือ้ทีด่นิ 120 ลบ. 

เปรยีบเทยีบขนาดรายการ ≥ 20 ลบ. 
ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ 
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บรษัิทจดทะเบยีนซือ้ทีด่นิรมิทะเลจาก บรษัิท AB1 มลูคา่ 120 ลบ.เพือ่กอ่สรา้งโรงแรมแหง่ใหม ่
โดยมมีลูคา่การกอ่สรา้ง 480 ลบ.  
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ชอ่งทางการตดิตอ่ 

• เจา้หนา้ทีด่แูลบรษัิททา่น 
• corgov@sec.or.th 


