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บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั 

คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทั
โดยแผนกตรวจสอบภายในจะทาํหนา้ทีAตรวจสอบขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนัในทุกๆไตรมาส
ความเห็นเกีAยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีAเกิดขึ'น บริษทัฯจะจดัให้มีผูเ้ชีAยวชาญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีAยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและ

เพืAอใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงานปัจจุบนั นโยบ
มติกรรมการจากการประชุมครั' งทีA 3/2560
2560 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANY LIMITED ฉบับที  

ครั@งที แก้ไข 

แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัที บังคบัใช้ 

การทาํรายการที เกี ยวโยงกนั  หน้าที  
             

นโยบายการทาํรายการทีAเกีAยวโยง [ADB-2017-04] 1 มิถุนายน 2560 REV.02

บทนํา 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและขั'นตอนการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัไวอ้ย่างชดัเจน 

แผนกตรวจสอบภายในจะทาํหนา้ทีAตรวจสอบขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนัในทุกๆไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกีAยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม โดยพิจารณาจากเงืAอนไขต่างๆ ในกรณีทีA
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีAเกิดขึ'น บริษทัฯจะจดัให้มีผูเ้ชีAยวชาญ

เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีAยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี 

เพืAอใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงานปัจจุบนั นโยบายฉบบันี'ไดท้าํการแกไ้ขเป็นครั' งทีA
3/2560 วนัทีA 20 พฤษภาคม 2560 และประกาศใชเ้ป็นการทัAวกนั ตั'งแต่ วนัทีA 

        01 

02 

1 มถุินายน 2560 

2 
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ตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และ
ไดก้าํหนดนโยบายและขั'นตอนการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัไวอ้ย่างชดัเจน 

แผนกตรวจสอบภายในจะทาํหนา้ทีAตรวจสอบขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้

โดยพิจารณาจากเงืAอนไขต่างๆ ในกรณีทีA
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีAเกิดขึ'น บริษทัฯจะจดัให้มีผูเ้ชีAยวชาญ

เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีAยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพืAอนาํไปประกอบการ
ตามแต่กรณี  

เป็นครั' งทีA 2 และไดรั้บอนุมติัโดย
และประกาศใชเ้ป็นการทัAวกนั ตั'งแต่ วนัทีA 1 มิถุนายน 
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1. วตัถุประสงค์ 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและขั'นตอนการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัเพืAอเป็นเครืAองมือหรือกลไกทีAสําคญัทีAทาํให้
บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการทีAดี วตัถุประสงค์ของการกาํหนดนโยบายและขั'นตอนการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนั 
เพืAอให้มัAนใจไดว้่าการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัทุกรายการของบริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั หรือทีAประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การเปิดเผยไวอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั'งนี'  เพืAอประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

2. นิยาม 

“รายการที เกี ยวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริษทั หรือ บริษทัย่อย กบับุคคลทีAเกีAยวโยงกนัของ
บริษทั หรือรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลทีAเกีAยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 

“บุคคลที เกี ยวโยงกนั” หมายความวา่ 
(1) ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีAจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั'งผูที้AเกีAยวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
(2) นิติบุคคลใดๆ ทีAมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมเป็นบุคคลดงัต่อไปนี'ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(2.1) ผูบ้ริหาร 
(2.2) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(2.3) ผูมี้อาํนาจควบคุม 
(2.4) บุคคลทีAจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม 
(2.5) ผูที้AเกีAยวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลตาม (2.1) ถึง (2.4) 

(3) บุคคลใดๆ ทีAโดยพฤติการณ์บ่งชี'ไดว้า่เป็นผูท้าํการแทนหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อ
การตดัสินใจ การกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสําคญั หรือบุคคลอืAนทีAมีพฤติการณ์
ทาํนองเดียวกนั 

(4) กรรมการของนิติบุคคลทีAมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั 
(5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4) 
(6) นิติบุคคลทีAบุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอาํนาจควบคุมกิจการ 
(7) บุคคลใดทีAกระทาํการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่ หากบริษทัทาํธุรกรรมทีAให้ประโยชน์ทางการเงิน

แก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปนี'  จะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย ทั'งนี' เฉพาะการทาํธุรกรรมดงักล่าว 
(7.1) กรรมการของบริษทั 
(7.2) ผูบ้ริหารของบริษทั 
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(7.3) บุคคลทีAมีอาํนาจควบคุมกิจการของบริษทั 
(7.4) กรรมการของบุคคลทีAมีอาํนาจควบคุมกิจการของบริษทั 
(7.5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) (7.2) (7.3) หรือ (7.4) 

“ผู้บริหาร” หมายความวา่กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร ผูอ้าํนวยการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีA
รายแรกนบัต่อจากประธานเจา้หน้าทีAบริหาร ผูซึ้A งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายทีAสีA ทุก
ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีAเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ'น
ไปหรือเทียบเท่า 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผูถื้อหุ้นในบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกินกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีAมีสิทธิ
ออกเสียงทั'งหมดของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ทีAถือโดยผูที้AเกีAยวขอ้งดว้ย 

“ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความวา่ ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอืAนซึA งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเนืAองจากการเป็นผูถื้อหุ้น หรือ
ไดรั้บมอบอาํนาจตามสัญญาหรือการอืAนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิAงคือบุคคลทีAเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึAง ดงันี'  

(1) บุคคลทีAมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีAสิบห้าของจาํนวนหุ้นทีAมีสิทธิ
ออกเสียงทั'งหมดของบริษทั 

(2) บุคคลทีAตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั'งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทัได ้
(3) บุคคลทีAตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซึ้A งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารการจดัการหรือ

การดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคาํสัAงของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(4) บุคคลทีAตามพฤติการณ์มีการดาํเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั
เยีAยงผูบ้ริหาร รวมทั'งบุคคลทีAมีตาํแหน่งซึA งมีอาํนาจหนา้ทีAเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั'น 

“ผู้ที เกี ยวข้อง” หมายความวา่ บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัไดแ้ก่  

(1) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
(2) บุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัซึA งบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (2.1) หรือ (2.2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัทีAบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (2.1) หรือ (2.2) เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับ

ผดิ หรือเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผิดทีAมีหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของหุ้นทั'งหมดของ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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(5) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัทีAบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (2.1) หรือ (2.2) หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (2.3) หรือ (2.4) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจาํนวนหุ้นทีAจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั'งหมดของ
บริษทันั'น หรือ 

(6) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัทีAบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (2.1) หรือ (2.2) หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (2.3) หรือ (2.4) หรือบริษทัตาม (2.5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของจาํนวนหุ้นทีA
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั'งหมดของบริษทันั'น 

(7) นิติบุคคลทีAบุคคลดงักล่าวสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 
“ญาติสนิท” หมายความวา่ บุคคลทีAมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี'  

บิดา มารดา คู่สมรส พีAนอ้ง และบุตร รวมทั'งคู่สมรสของบุตร 
“การตกลงเข้าทํารายการ” หมายความวา่ การเขา้ไปหรือตกลงใจเขา้ทาํสัญญา หรือทาํความตกลงใดๆ ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้มเพืAอก่อให้เกิดการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึA งสินทรัพย ์การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย ์การให้
หรือรับบริการ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรัพยใ์หม่ รวมทั'งเพืAอก่อให้เกิดสิทธิหรือ
การสละสิทธิในการกระทาํดงักล่าว 

“เงื อนไขการค้าโดยทั วไป” หมายความวา่ เงืAอนไขการคา้ทีAมีราคาและเงืAอนไขทีAเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ซึA งรวมถึงเงืAอนไขการคา้ทีAมีราคาและเงืAอนไขดงัต่อไปนี'  

(1) ราคาและเงืAอนไขทีAบริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัAวไป 
(2) ราคาและเงืAอนไขทีAบุคคลทีAเกีAยวโยงกนัใหก้บับุคคลทัAวไป 
(3) ราคาและเงืAอนไขทีAบริษทัแสดงไดว้า่เป็นราคาและเงืAอนไขทีAผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกนั

ใหก้บับุคคลทัAวไป 
 

3. ลกัษณะของรายการที เกี ยวโยงกนั แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
3.1 เมืAอบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทาํรายการกบั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูที้AเกีAยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ 
3.2 เมืAอบริษทัหรือบริษทัย่อยทาํรายการกบันิติบุคคลใดๆ ทีAมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมเป็น

ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูที้Aจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบิ้รหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย รวมทั'งผูที้AเกีAยวขอ้ง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั'น 

 

4. รายการที เกี ยวโยงกนั 

รายการทีAเกีAยวโยงกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
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4.1 รายการธุรกิจปกติ หมายความวา่ รายการทางการคา้ทีAบริษทัหรือบริษทัย่อยกระทาํเป็นปกติเพืAอประกอบ
กิจการ เช่น ซื'อขายสินคา้ การใหบ้ริการ ในสินคา้และบริการหลกัของบริษทั  

4.2 รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปีและไม่สามารถแสดงไดว้า่มีเงืAอนไขทางการคา้ทัAวไป 
4.3 รายการเกีAยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  เช่น การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึAงสินทรัพย ์การให/้รับบริการ การ

ลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นตน้ 
4.4 รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน หมายความวา่ การใหห้รือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ'าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี' สิ'น รวมถึงพฤติการณ์อืAนทาํนองเดียวกนั เป็น
ตน้ 

 

5. ประเด็นสําคัญที ควรพจิารณาเมื อมีการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการที เกี ยวโยงกนั 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีAในการปฏิบติัตามหลกัการเกีAยวกบัรายการระหวา่งกนั หรือรายการทีAเกีAยวโยงกนั 

ตามทีAตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และสํานกังาน กลต. ประกาศกาํหนด ดงันั'น บริษทัฯ จึงได้
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั'นตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัหรือรายการเกีAยวโยงกนั ดงันี'  

5.1  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลทีAเกีAยวขอ้งและแจง้ให้
บริษทัทราบ เพืAอใหบ้ริษทัมีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ภายใน ในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเกีAยวกบัการทาํราย 
การทีAเกีAยวโยงกนั 

5.2 หลีกเลีAยงการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัทีAอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในกรณีทีAจาํเป็น ตอ้ง
ทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนั ตอ้งนาํเสนอและขออนุมติัการเขา้ทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัดงักล่าวต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรม 
การบริษทัหรือทีAประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เป็นธุรกรรมทีAเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีA
วญิsูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัAวไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีAปราศจากอิทธิพลใน
การทีAตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลคทีAมีความเกีAยวขอ้งแลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีA
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการทีAคณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 

5.3 การพิจารณาการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนั บริษทัฯ จะกาํหนดราคาและเงืAอนไขของรายการทีAเกีAยวโยงกนั
เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึA งตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยตอ้งเปรียบเทียบราคา
สินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใตเ้งืAอนไขทีAเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั และปฏิบติัตามคู่มืออาํนาจอนุมติัและ
ดาํเนินการ ส่วนรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความจาํเป็น สมเหตุสมผล และตอ้ง
มีขอ้ตกลงและเงืAอนไขทีAธรรม ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

5.4 กรณีทีAไม่มีเกณฑร์าคาดงักล่าวเพืAอใชอ้า้งอิง บริษทัฯ เปรียบเทียบราคาอิงกลุ่มในผลิตภณัฑเ์ดียวกนั และ/
หรือพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอกภายใตเ้งืAอนไขทีAเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 
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5.5 บริษทัฯ อาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมินอิสระ ซึA งบริษทัแต่งตั'งเพืAอเปรียบเทียบราคาสาํหรับ
การทาํรายการระหวา่งกนัทีAสําคญั เพืAอใหม้ัAนใจวา่ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพืAอประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

5.6 หากบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัหรือรายการทีAเกีAยวโยงกนัอืAนๆ ทีAเขา้ข่ายตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและสาํนกังาน กลต. ก็ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

5.7 ใหมี้การสอบทานการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัตามแผนงานการตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน
จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีมาตรฐานการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหมี้การสุ่มสอบทานการทาํ
รายการจริง ถูกตอ้ง ตรงตามสัญญา นโยบาย หรือเงืAอนไขทีAกาํหนดไว ้

 

6. การอนุมัติรายการระหว่างกนั หรือรายการที เกี ยวโยงกนั  
บริษทัฯ มีมาตรการอนุมติัการเขา้ทาํรายทีAทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติั ดงันี'  

6.1 กรณีทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัหรือระหวา่งกนัทีAมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทีAเป็นรายการทีAมี
ขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ ตามทีAไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัไวแ้ลว้ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ 

6.2 รายการทีAมีขนาดเล็ก และขนาดกลางทีAไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ คณะกรรมการบริษทั จะ
เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ 

6.3 รายการทีAมีขนาดใหญ่ และไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ ใหที้Aประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณา
ตดัสินใจทาํรายการโดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาขนาดของรายการ ดงันี'  

���� รายการขนาดเลก็ คือ รายการทีAมีมูลค่านอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรือนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 0.03 
ของทรัพยสิ์นทีAมีตวัตนสุทธิแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
���� รายการขนาดกลาง คือ รายการทีAมีมูลค่ามากกวา่ 1 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ 
ร้อยละ 0.03 แต่ตํAากวา่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์Aมีตวัตนสุทธิแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
���� รายการขนาดใหญ่ คือ รายการทีAมีมูลค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือ มากกวา่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยที์Aมีตวัตนสุทธิแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 

7. วธีิการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกบัการทาํรายการที เกี ยวโยง  

7.1 รายการเกีAยวโยงกนัทีAอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของฝ่ายจดัการ กรณีทีAเป็นการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัทีA
อยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจ บุคคลทีAเกีAยวขอ้ง เช่น ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซื'อ หรือผูบ้ริหารทีAเกีAยวขอ้ง มีหนา้ทีAรับผดิชอบในการพิจารณาทาํรายการต่างๆ ตามขั'นตอน
การขออนุมติัในระเบียบปฏิบติั และตามอาํนาจดาํเนินการและอนุมติัของบริษทั ซึA งภายหลงัจากทีAฝ่ายจดัการพิจารณา
อนุมติัแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพืAอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี'  ตอ้ง
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ดาํเนินการใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนี'  และไม่มีสิทธิออก
เสียงในทีAประชุม 

7.2 รายการทีAเกีAยวโยงกนัอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
กรณีมีการทาํรายการเกีAยวโยงกนัทีAเป็นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ทีAไม่เป็นไปตามเงืAอนไขการคา้

ปกติและอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายทีAเป็นตน้เรืAองตอ้งนาํเสนอรายละเอียดความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพืAอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํความเห็นเกีAยวกบัรายการดงักล่าวก่อนนาํเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริษทั เพืAอเขา้ทาํรายการ ซึA งมีขั'นตอนดาํเนินการดงันี'  

• หน่วยงานตน้เรืAองสรุปรายละเอียดในการทาํรายการและจดัเตรียมขอ้มูลทีAเกีAยวขอ้งทั'งหมดนาํ 
เสนอต่อประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร 

• ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร มอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในหรือเลขานุการบริษทั ตรวจสอบ
และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพืAอจดัเตรียมวาระการประชุม 

• แผนกตรวจสอบภายในหรือเลขานุการบริษทั ร่วมกบัหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้งจดัทาํเอกสารประกอบ 
การประชุม โดยมีขอ้สรุปทีAเป็นสาระสาํคญัเพืAอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

• เมืAอไดม้ติทีAประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้เลขานุการบริษทั รวบรวมเพืAอนาํเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริษทัเพืAอพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํรายการต่อไป ในการนี'ตอ้งดาํเนินการใหก้รรมการทีAมี
ส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั'น และไม่มีสิทธิv
ออกเสียง 

• เปิดเผยการทาํรายงานไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปีของบริษทั 
ตลอดถึงการเปิดเผยมติของทีAประชุมกรรมการบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีสารสนเทศขั'นตํAา
ตามทีAตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7.3 รายการเกีAยวโยงกนัทีAอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัของผูถื้อหุ้น ตอ้งปฏิบติัดงันี'  
� เมืAอไดม้ติจากคณะกรรมการบริษทัตามขอ้  7.2 และใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเตรียมเอกสารเพืAอจดั  
ประชุมและขออนุมติัการทาํรายการจากผูถื้อหุ้น โดยจะตอ้งมีขอ้มูลประกอบให้เพียงพอต่อการตดัสินใจ
ตามทีAกาํหนดในหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและสาํนกังาน กลต.  
� กาํหนดและตอ้งแสดงรายชืAอและจาํนวนหุน้ของบุคคลทีAเกีAยวโยงกนัทีAไม่มีสิทธิออกเสียงดว้ย ในการนี'  
บริษทัฯ มีหนา้ทีAเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตามวธีิการและขั'นตอนและหลกัเกณฑต่์างๆทีAบริษทัไดก้าํหนดไว ้ 
� จดัการประชุมผูถื้อหุน้ตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั  และเลขานุการบริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้ 
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8. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีAเกีAยวโยงกนัหรือรายการทีAอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑที์Aสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปีของบริษทั หรือแบบ
รายงานอืAนใด นอกจากนี'  บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัและรายการทีAเกีAยวโยงกนัดงักล่าวในงบการเงินของ
บริษทัฯ ตามทีAมาตรฐานการบญัชีประกาศกาํหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอา้งอิง 
https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/files/20140331_ConnectedTransactions.pdf 

 


