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รายการทีเ่กีย่วโยงกนั – มนีาคม 2565 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

 พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีม่ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่นัที ่

31 สงิหาคม 2551 เป็นตน้มา (มาตรา 89/12) ไดก้ าหนดใหส้ านักงานก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ส านักงาน ก.ล.ต.) เป็นผูก้ าหนดรายละเอยีดและก ากบัดแูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีน  

ส านักงาน ก.ล.ต. จงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

 การเขา้ท ารายการของบรษิทัจดทะเบียนกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ ดังนัน้เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยเท่าเทยีมกัน บรษัิทจดทะเบยีนจงึ

ควรท ารายการ โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

               - เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยความรับผิดชอบ  

ระมัดระวงัและซือ่สตัยส์จุรติ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมไ่ดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

               - เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิท เสมอืนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

               - มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้า่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง 

 

เรือ่ง รายละเอยีด 

นยิาม รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ การท ารายการระหวา่งบรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยกบับุคคลที่

เกีย่วโยงกนัของบรษัิทจดทะเบยีน   

 บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ บคุคลทีอ่าจท าใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีนมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการตดัสนิใจด าเนนิงานวา่จะค านงึถงึประโยชนข์องบคุคลนัน้ หรอืประโยชน์

สงูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั ไดแ้ก ่ 

(1) กรรมการ  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ผูท้ีจ่ะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุ  รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งและญาตสินทิของ

บคุคลดงักลา่ว 

(2) นติบิคุคลใด ๆ ทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม (1)  

(3) บคุคลใด ๆ ทีพ่ฤตกิารณ์บง่ชีไ้ดว้า่เป็นผูก้ระท าการแทนหรอือยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ (1) และ (2) 

(4) กรรมการของนติบิคุคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการบรษัิท 

(5) คูส่มรส บตุร หรอื บตุรบญุธรรมทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการตาม (4) 

(6) นติบิคุคลทีบ่คุคลตาม (4) หรอื (5) มอี านาจควบคมุกจิการ 

(7) บคุคลใดทีก่ระท าการดว้ยความเขา้ใจหรอืความตกลงวา่หากบรษัิทท าธรุกรรมทีใ่หป้ระโยชนท์าง

การเงนิแกบ่คุคลดงักลา่ว บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะไดรั้บประโยชน์ทางการเงนิดว้ย 

7.1 กรรมการของบรษัิท 

7.2 ผูบ้รหิารของบรษัิท 

7.3 บคุคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการบรษัิท 

7.4 กรรมการของบคุคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการบรษัิท 

7.5 คูส่มรส บตุรหรอืบตุรบญุธรรมทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลตาม 7.1 ถงึ 7.4 

 

 

 

 

 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4752s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4752s.pdf
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                    

 

 

 

 

 

 

 ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูจ้ัดการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกตอ่จากผูจ้ัดการลงมาและผูม้ี

ต าแหน่งเทยีบเทา่รายที ่4 ทกุราย รวมถงึต าแหน่งในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้

ไปหรอืเทยีบเทา่ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มในนติบิคุคลใดเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของนติบิคุคลนัน้ โดยนับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เชน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง หมายถงึ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ บคุคลเกีย่วโยง คอืบคุคลหรอืหา้งหุน้สว่น ตามมาตรา 258 (1)-

(7) ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบับเดมิ ไดแ้ก ่

(1) คูส่มรส  

(2) บตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 

(3) หา้งหุน้สว่นสามัญทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่น 

(4) หา้งหุน้สว่นจ ากดัทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรับผดิ หรอื

จ ากัดความรับผดิรวมกนัเกนิกว่า 30% 

(5) บรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) ถอื

หุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(6) บรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนทีบ่คุคลดงักลา่ว รวมถงึ รวมถงึ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) 

หรอื (5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 30% 

(7) นติบิคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ ทีม่อี านาจจัดการ

ในฐานะเป็นผูแ้ทนของนติบิคุคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั – มนีาคม 2565 

เรือ่ง รายละเอยีด 

ผูม้อี านาจควบคมุ หมายถงึ บคุคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการ กลา่วคอื 

• ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนติบิคุคลหนึง่เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
นติบิคุคลนัน้ 

• ควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญใ่นทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคลหนึง่ไมว่า่โดยตรงหรอืออ้ม หรอืไม่

วา่เพราะเหตอุืน่ใด 

• ควบคมุการแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมดไมว่า่โดยตรงหรอืออ้ม 

 ญาตสินทิ  หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย ไดแ้ก ่

(1) คูส่มรส  

(2) บดิา มารดา  

(3) พีน่อ้ง  

(4) บตุร และคูส่มรสของบตุร 

ประเภทของ

รายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

 

ประเภท ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 

1. รายการธุรกจิปกต ิ เป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษัิท

จดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยท า

เป็นปกตเิพือ่ประกอบธรุกจิทีม่ี

เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

ขายสนิคา้  ซือ้วตัถดุบิ  

ใหบ้รกิาร 

 

2. รายการสนบัสนุนธุรกจิ

ปกต ิ

เป็นรายการทางทีท่ าเพือ่

สนับสนุนรายการธรุกจิปกตทิีม่ี

เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

การวา่จา้งขนสง่สนิคา้ การ

วา่จา้งท าโฆษณา สญัญาวา่จา้ง

บรหิาร การรับความชว่ยเหลอื

ทางเทคนคิ 

3. รายการเชา่หรอืใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัยไ์มเ่กนิ 3 ปี 

เป็นรายการเชา่หรอืใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรัพยท์ีม่อีายสุญัญา

ไมเ่กนิ 3 ปี และไมส่ามารถ

แสดงไดว้า่มเีงือ่นไขการคา้

ทัว่ไป 

เชา่อาคารเพือ่เป็นส านักงาน  

เชา่อาคารหรอืทีด่นิเพือ่เป็น

คลงัสนิคา้ 

4. รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์

หรอืบรกิาร 

เป็นรายการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่สนิทรัพย ์สทิธ ิการให ้

หรอืรับบรกิาร 

ซือ้เครือ่งจักร  ซือ้เงนิลงทนุ 

ขายอาคาร ขายสทิธกิารเชา่

ทีด่นิ การไดรั้บสมัปทาน  

5. รายการใหห้รอืรบัความ

ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 

ใหกู้ย้มืเงนิ ค ้าประกนั 

 การรับความชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 

กูย้มืเงนิ การจา่ยคา่ธรรมเนยีม

จากการใชว้งเงนิสนิเชือ่ของ

บคุคลเกีย่วโยง การจา่ย

คา่ธรรมเนยีมใหก้บับคุคลเกีย่ว

โยงทีค่ ้าประกนัการกูย้มื  
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เรือ่ง รายละเอยีด 

การค านวนขนาด

รายการและ

แนวทาง

ด าเนนิการ 

 

• มลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณขนาดรายการพจิารณาไดด้งันี้ 

รายการ มลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณขนาดรายการ ตวัอยา่ง 

1. สนิทรัพยห์รอื

บรกิาร  

ใชม้ลูคา่สงูสดุของสิง่ตอบแทน หรอื

มลูคา่ตามบญัช ีหรอืมลูคา่ตามราคา

ตลาด 

กรณีขายทีด่นิ ซึง่ตกลงราคาขายที ่

200 ลา้นบาท โดยทีด่นิมมีูลคา่ตาม

บญัช ี150 ลา้นบาท และราคา

ประเมนิทีด่นิของผูป้ระเมนิอสิระ 

198 ลา้นบาท  ดงันัน้มลูคา่ทีใ่ชใ้น

การค านวณขนาดรายการคอื 200 

ลา้นบาท 

2.การใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 

เงนิตน้และดอกเบีย้ซึง่ตอ้งค านวณ

ตลอดระยะเวลากูย้มื หรอืมลูคา่ทีค่ ้า

ประกนัตามมลูคา่ความเสยีหายทีอ่าจ

เกดิขึน้ หากบคุคลเกีย่วโยงไม่ช าระ 

กรณีใหกู้ย้มืเงนิ 20 ลา้นบาท 

ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบีย้ 5% 

มลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณขนาด

รายการเทา่กบั 22 ลา้นบาท 

(20+(20x5%x2)) 

 

3. การรับความ

ชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 

คา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีต่อ้งจา่ย

ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัตลอดระยะเวลา

รับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

กรณีกูย้มืเงนิ 20 ลา้นบาท 

ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบีย้ 5% 

มลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณขนาด

รายการเทา่กบั 2 ลา้นบาท 

(20x5%x2) 

4. การจ าหน่ายเงนิ

ลงทนุจนสิน้สภาพ

เป็นบรษัิทย่อยหรอื

บรษัิทร่วม 

มลูคา่สิง่ตอบแทนทีจ่ะไดรั้บรวมเงนิให ้

กูย้มื(รวมเงนิตน้และดอกเบีย้) ภาระค ้า

ประกนัหรอืภาระอืน่ในสว่นทีบ่รษัิทจด

ทะเบยีนหรอืบรษัิทยอ่ยตอ้งรับผดิชอบ 

กรณีขายเงนิลงทนุทัง้หมดใน

บรษัิทย่อยใหก้ับผูถ้อืหุน้ใหญ่

มลูคา่ 100 ลา้นบาท โดยบรษัิท

ยอ่ยมเีงนิกูย้มืรวมดอกเบีย้คา้ง

ช าระกับบรษัิทจดทะเบยีน 50 ลา้น

บาท   มลูคา่ทีใ่ชค้ านวณขนาด

รายการ เทา่กบั 150 ลา้นบาท 

• การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหลายรายการเป็นรายการเดยีวกนั หากปรากฏ

วา่รายการดงักลา่วท าขึน้โดยมเีจตนาแยกเป็นหลายรายการเพือ่เลีย่งการปฏบิัตติามเกณฑโ์ดยใน

การนับรวมรายการดงักลา่ว ใหร้วมถงึการรายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นวนัทีม่กีารตกลง

เขา้ท ารายการซึง่เกดิจากบคุคลเดยีวกนั หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญาตสินทิของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้

ยกเวน้เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้   

• บรษัิทวัดขนาดรายการเพือ่พจิารณาวา่หากมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนับรษัิทจะตอ้งด าเนนิการ

อยา่งไร โดยเปรยีบเทยีบมูลคา่รายการ กับคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่งจ านวนอา้งองิ 2 จ านวนตามงบการ

เงนิงวดลา่สดุ (โดยให ้X เป็นมูลคา่รายการ) ดงันี้  

ขนาดรายการ เลอืกใชค้า่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง 

เล็ก  X < 1 ลา้นบาท  X < 0.03%NTA* 

กลาง  1 ลา้นบาท < X < 20 ลา้นบาท  0.03%NTA* < X < 3%NTA* 

ใหญ ่ X > 20 ลา้นบาท X > 3%NTA* 

*  มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ(ิNTA)  หมายถงึ สนิทรัพยร์วม - สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน –หนีส้นิรวม – สว่นผูถ้อืหุน้ 

   ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (ถา้ม)ี  

 (สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน  เชน่ คา่ความนยิม  คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ีเป็นตน้  โดยยกเวน้ไมต่อ้งหกัสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนที่

กอ่ใหเ้กดิรายไดห้ลกั  เชน่ สมัปทาน ประทานบตัร เป็นตน้) 

  กรณีบรษัิทจัดท างบการเงนิรวม ใหใ้ช ้NTA ตามงบการเงนิรวม 
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• ขนาดรายการแตล่ะประเภททีต่อ้งด าเนนิการเป็นดงันี้ 

ประเภทรายการ อ านาจด าเนนิการ 

 เล็ก กลาง ใหญ ่

1. รายการธรุกจิปกต/ิ  

2. รายการสนับสนุนธรุกจิปกต ิ

 

คณะกรรมการบรษัิทอนุมตัหิลกัการโดยก าหนดกรอบใหฝ่้ายจัดการด าเนนิการ 

- เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป   

- ไมม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบรษัิท + 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

ผูถ้อืหุน้ 

3. รายการเชา่หรอืใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรัพยไ์มเ่กนิ 3 ปีและ

ไมม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการ +  

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

คณะกรรมการบรษัิท + 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

4. รายการเกีย่วกบัสนิทรัพยห์รอื

บรกิาร 

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบรษัิท + 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

ผูถ้อืหุน้ 

5. รายการใหห้รอืรับความ

ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

   

- ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ

แกบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงหรอืบรษัิท

ทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงถอืหุน้

มากกวา่บจ.ถอื  

คณะกรรมการบรษัิท 

(นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท 

หรอื 3%NTA แลว้แต่

จ านวนใดจะต า่กวา่) 

- ผูถ้อืหุน้ 

(มากกวา่ 100 ลา้นบาท หรอื 

3%NTA แลว้แตจ่ านวนใดจะ

ต า่กวา่) 

- ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ

แกบ่รษัิททีบ่รษัิทจดทะเบยีนถอื

หุน้มากกวา่บคุคลเกีย่วโยง   

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบรษัิท + 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

ผูถ้อืหุน้ 

- รับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบรษัิท + 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ ตลท. 

ผูถ้อืหุน้ 

หมายเหต ุ

เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป คอื เงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเท 

ผลประโยชน ์ซึง่รวมถงึเงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ 

   - ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยไดรั้บหรอืใหก้บับคุคลทั่วไป 

   - ราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป 

   - ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษัิทจดทะเบยีนสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลักษณะท านองเดยีวกัน

ใหก้บับคุคลทัว่ไป 

 

การขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทัง้นี้ในการขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้จะตอ้งแต่งตัง้ที่

ปรกึษาการเงนิอสิระ (IFA) ใหค้วามเห็นต่อการท ารายการดังกล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นใน

เรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและ

เงือ่นไขรายการ และความเสีย่ง เป็นตน้ 

  

กรณีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นหน่วยงานของรัฐ นิตบิุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ หรือกจิการที่

หน่วยงานของรัฐหรือนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นเจา้ของ ใหบ้รษัิทไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอ

อนุมัตกิารเขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หากไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการของบรษัิทแลว้ 

รายการทีไ่ดร้บั

ยกเวน้ไมต่อ้ง

ปฏบิตัติามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั 

• การใหกู้ย้มืเงนิตามระเบยีบสงเคราะหพ์นักงานลกูจา้ง 

• ธรุกรรมทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ของบรษัิทหรอืคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมฐีานะเป็น 

(ก) บรษัิทย่อยทีบ่รษัิทจดทะเบยีนถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 90% 

(ข) บรษัิทย่อยทีก่รรมการ ผูบ้รหิารหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืหุน้ หรอืมสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรอืโดย

ออ้มไมเ่กนิอตัราหรอืมลีักษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด 
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• บรษัิทจดทะเบยีนท ารายการกับบรษัิทยอ่ยทีม่บีคุคลเกีย่วโยงกนัถอืหุน้ไมเ่กนิกวา่ 10%และไมไ่ด ้

เป็นผูม้อี านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

• รายการระหวา่งกนัของบรษัิทย่อยของบรษัิทจดทะเบยีน ทีม่บีคุคลเกีย่วโยงกนัถอืหุน้ในบรษัิทย่อย

ดงักลา่วไมเ่กนิ 10% และไม่ไดเ้ป็นผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหก้ับบคุลทีเ่กีย่วโยงในลกัษณะดงันี้ 

• เพือ่โอนไปยังบคุคลอืน่ โดยราคาของหลกัทรัพยท์ีอ่อกใหม่ไมต่ า่กวา่ราคาตลาดและไมไ่ดเ้ป็น

การเพิม่สดัสว่นของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

• บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัไดรั้บหลักทรัพยต์ามสทิธแิละสดัสว่นทีถ่อืหุน้ (Right Offering) 

• บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นผูจั้ดจ าหน่ายหรอืผูจั้ดจ าหน่ายชว่งของบรษัิทจดทะเบยีนหรอื              

บรษัิทย่อย โดยรับประกนัผลการจ าหน่าย 

• จัดสรรใหต้ามโครงการออกหลักทรัพยใ์หก้บัพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ESOP) 

 

• รายการทีบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทยอ่ยท ารายการกบันติบิคุคล ซึง่บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิท

ยอ่ยไดส้ง่คนเขา้ไปดแูลควบคมุในนติบิคุคลดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

• รายการทีพ่สิจูนไ์ดว้า่เป็นธรรมและไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชน์ 

การเปิดเผยขอ้มูล ● บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทนัททีีบ่รษัิทตกลงเขา้ท ารายการ 

(โดยปกตคิอืวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมัต)ิ คอื ภายในวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตหิรอือย่างชา้ภายใน

เวลา 9.00 น. ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink  

● ขอ้มลูส าคญัในมตคิณะกรรมการดงักลา่วมดีงันี้ 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ และคูส่ญัญา 

2) ค าอธบิายเกีย่วกับลักษณะของสนิทรัพย ์บรกิาร การใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ และ

ในกรณีทีเ่ป็นเงนิลงทนุ ใหร้ะบชุือ่และประเภทกจิการ ลกัษณะการด าเนนิธรุกจิ สรุปฐานะการเงนิ

และผลการด าเนนิงาน  รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่และกรรมการ 
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3) มูลคา่รวมและเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมูลคา่รวมของรายการ มูลคา่รวมของสิง่ตอบแทน วธิกีารช าระ 

เงือ่นไข อตัราดอกเบีย้ งวดการช าระ ดอกเบีย้และหลกัประกนั (ถา้ม)ี 

4) ชือ่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัและลักษณะความเกีย่วโยง  

5) ลกัษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สยีของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงนัน้ 

6) แหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์และใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ และความเพยีงพอ

ของเงนิทนุหมุนเวยีน กรณีทีเ่ป็นการกูย้มื ใหร้ะบเุงือ่นไขทีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้

ดว้ย เชน่ ขอ้จ ากดัการจา่ยเงนิปันผล 

7) ระบชุือ่กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีและ/หรือกรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน  และระบวุ่าบุคคล

ดงักลา่วไมเ่ขา้ร่วมประชมุและไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขา้ท ารายการ โดยระบุถึงความ

สมเหตสุมผล ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทเมือ่เปรยีบเทยีบกับการเขา้ท ารายการกับบคุคลภายนอก

ทีเ่ป็นอสิระ และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการ 

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบรษัิททีแ่ตกตา่งจากความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิท รวมถงึกรณีกรรมการดงักลา่วงดออกเสยีง 

ความเห็นของที่

ปรกึษาทางการ

เงนิอสิระ (IFA) 

● ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ตอ้งแสดงความเห็นเกีย่วกับการเขา้ท ารายการตอ่คณะกรรมการในเรือ่งดงันี้ 

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนต์อ่บรษัิทจดทะเบยีน 

2) ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 

3) ผูถ้อืหุน้ควรลงมตเิห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกับรายการ พรอ้มระบเุหตผุลประกอบ 

● ใหบ้รษัิทสง่ความเห็น IFA พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์

เพือ่พจิารณาความเพยีงพอของสารสนเทศ บรษัิทเลอืกสง่ได ้2 แบบคอื 

1) สง่ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการกอ่นสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ 

2) สง่ใหพ้รอ้มกบัการสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ 

การน าสง่หนงัสอื

เชญิประชุมใหผู้ ้

ถอืหุน้ 

● ระยะเวลาการน าสง่ 

   น าสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

● ขอ้มูลทีต่อ้งแสดงไวใ้นหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ไดแ้กค่วามเห็นของ IFA และเอกสารดงัตอ่ไปนี้ 

1) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพยเ์มือ่บรษัิทตกลงเขา้ท ารายการ 

2) ขอ้มลูโดยสรุปของบรษัิท เชน่ รายชือ่ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ ่ การประกอบธรุกจิและแนวโนม้ของ

ธุรกจิ รายการระหวา่งกัน ตารางสรุปงบการเงนิ 3 ปีทีผ่่านมาและงบการเงนิงวดลา่สดุพรอ้มค าอธบิายและ

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงาน รวมทัง้ปัจจัยเสีย่ง  ประมาณการทางการเงนิ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

3) ระบชุือ่และจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง 

4) ความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เชน่ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ เป็นตน้ 

5) บรษัิทตอ้งเสนอชือ่กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ทา่นเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

6) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเมือ่

เปรยีบเทยีบกับการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
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ข ัน้ตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

≥5 วนัท าการ 

* บรษัิทอาจเลอืกสง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยพ์รอ้มกบัการสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

ข ัน้ตอนการขออนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบั

รายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั 
สง่หนังสอืเชญิประชมุ      
ผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ 

แจง้มตคิณะกรรมการ
และเปิดเผยขอ้มลู 

RD (เพือ่สทิธเิขา้
ประชมุผูถ้อืหุน้)  

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ
มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บ
รวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้หรอืภายใน 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 
 

≤ 2เดอืน 

สง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงานก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่พจิารณา
กอ่นสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ * 

 

≥14วนั 

≥14วนั 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

• พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(มาตรา 89/12)  

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เรือ่งหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

• หนังสอืเวยีน ที ่กลต.จ.(ว) 38/2551  เรือ่งค าแนะน าในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่

พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551   

 
เกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546  

 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorPor2201_1_TH.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorPor2201_1_TH.pdf

