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นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
เนื่องดว้ยคณะกรรมการบรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั มคีวามตระหนักถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัิและ

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเท่าเทียมกนั  
รวมทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด     

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจึงเห็นควรให้มกีารก าหนดนโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เพือ่ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ได้ผ่านกระบวนการอนุมตัิโดยผู้บรหิารและคณะกรรมการบรษิทัอย่างเหมาะสม และ
ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั  และซื่อสตัยส์ุจรติ  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั   
 
1. ค านิยามตามนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถงึ การท ารายการระหว่างบรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั (“บรษิทัฯ”) 
หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ หรอืรายการระหว่างบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนัของบรษิทัย่อย 

การเข้าท ารายการ  หมายถงึ  การเขา้ไปหรอืตกลงใจเขา้ท าสญัญาหรอืท าความตกลงใดๆ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อก่อให้เกดิการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การให้เช่า หรอืเช่า
สนิทรพัย ์การใหห้รอืรบับรกิาร การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ และการออกหลกัทรพัย์ใหม่ 
รวมทัง้เพือ่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืการสละสทิธใินการกระท าดงักล่าว 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั  หมายถึง  บุคคลผู้ที่มีอ านาจควบคุมการตัดสนิใจของบริษัทฯ หรือ
บรษิทัย่อย หรอืบุคคลทีอ่าจท าใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการตดัสนิใจด าเนินงานว่าจะค านึงถงึประโยชน์ของบุคคลนัน้หรอืประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัฯ เป็นส าคญั  โดยบุคคลดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุม รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งและญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

2) นิตบิุคคลใด ๆ ที่มผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม ผู้ที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุม 
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งและญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว  

3) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤตกิารณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ท าการแทนหรอือยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล
ตามขอ้ 1) และ 2) ในการตดัสนิใจก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานอย่างมนียัส าคญั หรอื
บุคคลอื่นที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยเ์หน็ว่ามพีฤตกิารณ์ท านองเดยีวกนั 
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ผู้บริหาร  หมายถงึ  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อ
จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลงมา และผูม้ตี าแหน่งเทยีบเท่ารายที ่4 ทุกราย รวมถงึต าแหน่งประธาน
เจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายถงึ  ผูถ้อืหุน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มในนิตบิุคคลใดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของนิตบิุคคลนัน้ โดยนบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  หมายถงึ  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่ 
1) คู่สมรส 
2) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
3) ห้างหุ้นส่วนสามญัที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรส หรอืบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็น

หุน้สว่น 
4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรส หรือบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็น

หุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิหรอืจ ากดัความรบัผดิรวมกนัเกนิกว่า 30% 
5) บรษิัทจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรส หรอืบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิตภิาวะ หรอืบุคคลตามขอ้ 3) หรอื 4) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% 
6) นิตบิุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ทีม่ี

อ านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคล (เอกสารแนบ) 
ผู้มีอ านาจควบคมุ  หมายถงึ  บุคคลทีม่อี านาจควบคุมกจิการในลกัษณะดงันี้ 
1) ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของนิตบิุคคลนัน้ 
2) ควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรอือ้อม 

หรอืไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
3) ควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่ครึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดไม่ว่าโดยตรง

หรอืออ้ม 
ญาติสนิท  หมายถึง  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฏหมาย ไดแ้ก่  คู่สมรส  บดิา  มารดา  พีน้่อง  บุตร  และคู่สมรสของบุตร 
 

2. ลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
2.1 เมื่อบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยท ารายการกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ ผู้ที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุม  รวมทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งและญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 
 2.2 เมื่อบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยท ารายการกบันิตบิุคคลใด ๆ ทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็น



  
บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  

 

นโยบายการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หน้า 3 
 

 

กรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุม ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ผู้เกี่ยวขอ้งและญาติ
สนิทของบุคคลดงักล่าว  
 
3. ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงันี้ 
3.1 รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบธุรกจิทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ รายการขายสนิค้ ซือ้วตัถุดบิ  ใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
3.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการทีท่ าเพือ่สนบัสนุนรายการธุรกจิปกตทิีม่เีงื่อนไข

การค้าทัว่ไป ได้แก่รายการว่าจ้างขนส่งสนิค้า ว่าจ้างท าโฆษณา ว่าจ้างบรหิาร การรบัความช่วยเหลอื
ทางเทคนิค    เป็นตน้ 

3.3 รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรพัย์ที่มีอายุสญัญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป ได้แก่ 
รายการเช่าอาคารเพือ่เป็นส านกังา เช่าอาคารหรอืทีด่นิเพือ่เป็นคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

3.4 รายการเก่ียวกบัสินทรพัย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ 
สทิธกิารใหห้รอืรบับรกิาร ไดแ้ก่ รายการซื้อเครื่องจกัร ซื้อเงนิลงทุน ขายอาคาร ขายสทิธกิารเช่าที่ดิน 
การไดร้บัสมัปทาน เป็นตน้ 

3.5 รายการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ไดแ้ก่ รายการใหกู้ย้มืเงนิ ค ้าประกนั กูย้มื
เงนิ การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงนิสนิเชื่อของบุคคลเกี่ยวข้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ
บุคคลเกีย่วขอ้งทีค่ ้าประกนัการกูย้มื 

 
4. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการทีส่ าคญัส าหรบัการพจิารณาท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่
เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ เป็นส าคญั ดงันี้ 

4.1 กรรมการบรษิทั และผู้บรหิารต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืรายการเกี่ยว
โยงในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.2 หลกีเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จ าเ ป็นต้องท ารายการนั ้น 
คณะกรรมการบรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นหลกั โดยจะดูแลใหก้ารท ารายการมคีวาม
โปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้บุคคลผู้ที่มสี่วนได้เสยีกบัการท า
รายการนัน้จะต้องไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืตดัสนิใจหรอือนุมตัิ รวมทัง้ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด   
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4.3 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลู 
แก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.4 ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
หรอืขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งระมดัระวงัในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบ
การเงนิ  หากมกีารซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยทนัท ี

4.5 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบับรษิทัฯ  
 
5. หลกัเกณฑ์ในการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ดงันี้ 
5.1 การพจิารณาการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะใชเ้กณฑร์าคาและขอ้ตกลงทางการคา้

เช่นเดยีวกบัที่ใช้กบัลูกค้าทัว่ไป กรณีรายการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจะต้องเป็นไปด้วย
ความจ าเป็นสมเหตุสมผล และตอ้งมขีอ้ตกลงและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทั
ฯ 

5.2 กรณีที่ไม่มเีกณฑ์ราคาดงักล่าวเพื่อใช้อา้งองิ บรษิทัฯ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้
หรอืบรกิารกบัราคาภายนอกภายใตเ้งือ่นไขในลกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 

5.3 บรษิทัฯ อาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่บรษิทัฯ แต่งตัง้เพือ่เปรยีบเทยีบ
ราคาส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัทีส่ าคญั เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

5.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งจะท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวได้รบัมตอินุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ แล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่
เป็น ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง และเป็นขอ้ตกลงทางการค้าที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทหรอื
เป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

5.5 กรณีบรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ทีเ่ขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

5.6 บรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี หรอื
แบบรายงานอื่นใดตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ก าหนด รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันกบับริษัทฯ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี
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5.7 บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการควบคุมและดูแลการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย เงื่อนไขหรอืหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด รวมทัง้มกีารสอบทานโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล   

 
6. ข้อพิจารณาในการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ขอ้พจิารณาในการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มดีงันี้ 
6.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องท ารายการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั หรอือาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
6.2 ความสมเหตุสมผลทางดา้นราคา และขอ้ตกลงทางการคา้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการท ารายการ

กบับุคคลอื่นทัว่ไป 
6.3 ความเหน็ของผูป้ระเมนิอสิระหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการท ารายการ 
6.4 มมีาตรการควบคุมและตดิตามการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามบ เงือ่นไขหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด   
6.5 เป็นรายการทีผ่่านกระบวนการอนุมตัทิีโ่ปร่งใสโดยผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั ดว้ย

ความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่ไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  
           6.6 เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เสมอืนการท ารายการกบับุคคล 
ภายนอก  
           6.7 มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนที่
ถูกตอ้ง 
 
7. อ านาจด าเนินการส าหรบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

อ านาจด าเนินการส าหรบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันแยกตามประเภทรายการและขนาด
รายการได ้ดงันี้ 

7.1 รายการธรุกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
       7.1.1 กรณีมเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

   ทัง้รายการขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้อนุมตัิ
ในหลกัการ โดยก าหนดกรอบใหฝ่้ายจดัการด าเนินการ 

      7.1.2 กรณีไม่มเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 
     1) รายการขนาดเลก็ ใหอ้ยู่ภายใตอ้ านาจอนุมตัขิองฝ่ายจดัการ   
     2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท และต้อง

เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 
 3) รายการขนาดใหญ่ ให้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 
7.2 รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

      1) รายการขนาดเลก็ ใหอ้ยู่ภายใตอ้ านาจอนุมตัขิองฝ่ายจดัการ   
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     2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของฝ่ายจดัการ และต้องเปิดเผย
ขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 

   3) รายการขนาดใหญ่ ให้อยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท และต้อง
เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 

7.3 รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ 
      1) รายการขนาดเลก็ ใหอ้ยู่ภายใตอ้ านาจอนุมตัขิองฝ่ายจดัการ   

     2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท และต้อง
เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 

      3) รายการขนาดใหญ่ ใหข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งแต่งตัง้ทีป่รกึษา 
ทางการเงนิอสิระใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 

7.4 รายการให้ หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
      7.4.1 ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืบรษิทัทีบุ่คคลทีเ่กี่ยวขอ้งถอื

หุน้มากกว่าบรษิทัฯ ถอื 
    1) รายการขนาดเลก็ (มลูค่าต ่ากว่า 100 ลา้นบาท หรอื 3% ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ

แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า) ใหอ้ยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และต้องเปิดเผยขอ้มูล
ตามขอ้ก าหนด 

    2) รายการขนาดใหญ่ (มูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท หรอื 3% ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตน
สุทธ ิแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า) ใหข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 

  7.4.2 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่บริษัท ฯ ถือหุ้นมากกว่าบุคคล
เกีย่วขอ้ง หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

     1) รายการขนาดเลก็ ใหอ้ยู่ภายใตอ้ านาจอนุมตัขิองฝ่ายจดัการ   
     2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท และต้อง

เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 
 3) รายการขนาดใหญ่ ให้ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนด 
 

8. การค านวณขนาดรายการ 
8.1 รายการขนาดเล็ก คอื รายการที่มีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรอืต ่ากว่าหรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
8.2 รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีลูค่าสงูกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท หรอืสงู

กว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
8.3 รายการขนาดใหญ่ คอื รายการทีม่มีูลค่าสูงกว่าหรอืเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรอืสูงกว่ารอ้ยละ 

3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
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9. เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 
เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  หมายถงึ  เงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิ

การถ่ายเทผลประโยชน์  ซึง่รวมถงึเงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  
    9.1) ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
   9.2) ราคาและเงือ่นไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป  
    9.3) ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ สามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนั
ใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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เอกสารแนบ 
 

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

มาตรา 246 บุคคลใดกระท าการไม่ว่าโดยตนเองหรอืร่วมกบับุคคลอื่นอนัเป็นผลใหต้นหรอืบุคคล

อื่นเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกจิการในจ านวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อรวมกนัแลว้ มจี านวนทุกรอ้ยละห้าของ

จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิการนัน้ไม่ว่าจะมกีารลงทะเบยีนการโอนหลกัทรพัยน์ัน้หรอืไม่  และ

ไม่ว่าการเพิม่ขึน้หรอืลดลงนัน้จะมจี านวนเท่าใดในแต่ละครัง้ บุคคลนัน้ตอ้งรายงานการเพิม่ขึน้หรอืลดลง

ของจ านวนหลกัทรพัยใ์นทุกรอ้ยละหา้ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิการดงักล่าวต่อส านักงาน

ทุกครัง้ ทัง้นี้    การค านวณจ านวนสทิธอิอกเสยีงและ การรายงานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบั ตลาดทุนประกาศก าหนด  

การเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความรวมถงึ การมสีทิธ ิทีจ่ะซือ้หรอืไดร้บัการส่ง

มอบหลกัทรพัย์ของกจิการอนัเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลกัทรพัย์ที่กจิการมไิด้เป็นผู้ออกหรอืจากการ

เขา้เป็นคู่สญัญากบับุคคลอื่นใด ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา 247 บุคคลใดเสนอซือ้หรอืไดม้าไม่ว่าโดยตนเองหรอืร่วมกบับุคคลอื่นหรอืกระท าการอื่น
ใด อนัเป็นผลหรอืจะเป็นผลใหต้นหรอืบุคคลอื่นเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกจิการรวมกนัถงึรอ้ยละยีส่บิห้าขึ้น
ไปของจ านวนสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการนัน้ ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง า
กิจการ เว้นแต่    การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั ้นเป็นผลจากการได้มาโดยทางมรดก ในการนี้ ให้
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        มอี านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้
ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการ โดยอาจก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าวหรอืบุคคลทีร่่วมกนัจดัท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยก์ไ็ด ้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดใหจ้ดัท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยต์ามวรรคหนึ่งค า
เสนอดงักล่าวต้องยื่นต่อส านักงาน และใหม้ผีลใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามทีค่ณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนประกาศก าหนด  

 


