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รายการระหวางกัน

1.! ลักษณะความสัมพันธที่ถือวาเกี่ยวของกันมีดังนี้
กรณีท่ี 1 บริษัทใหญ (มีอํ านาจควบคุมบริษัทที่ออกหลักทรัพย) บริษัทยอย

(ถกูควบคุมโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย) และบริษัทในเครือ บริษัทพี่นอง (อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กบับริษัทที่ออกหลักทรัพย) โดยมีตัวอยางเชน

กรณีท่ี 2 บรษัิทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระส ําคัญของบริษัทที่
ออกหลักทรัพยและไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา) โดยมีตัวอยางเชน

บ.ใหญที่สุด

บ.ใหญ

บ.พ่ีนอง บ.ตัวอยาง

บ.ลูก 1

บ.หลาน

บ.ลูก 2

49% แตมีอํ านาจควบคุม

51%

51%

51%51%

บ.ตัวอยาง

บ.รวม 1 บ.รวม 2

19% แตมีอิทธิพล 21%

ภาคผนวก 2



หนา 2 ภาคผนวก 2

กรณีท่ี 3 บุคคลตางๆ ที่มีอิทธิพลอยางมีสาระส ําคัญเน่ืองจากมีอํ านาจออกเสยีง
ในบริษัทที่ออกหลักทรัพยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (ซึ่งเปนความสัมพันธของบุคคลในเชิงบริหาร
ไมวาจะอยูในตํ าแหนงทางบริหารหรือไม แตมีอํ านาจในการสั่งการ โดยอาจรวมถึงการมีสัญญาการจัดการ)
โดยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว (เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม พี่นอง ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา
นา อา รวมท้ังคูสมรสของบุคคลดังกลาวดวย) และ nominee ดวย โดยมีตัวอยางเชน

กรณีท่ี 4 ผูบริหารที่มีอ ํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และ
ควบคุมการดํ าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย โดยใหรวมถึงกรรมการ พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว
ทีใ่กลชิดกับบุคคลดังกลาว เมื่อมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย โดยตัวอยางเชน

นายจันทร (ที่ปรึกษา)

นายอังคาร (ผูถือหุน)

นายพุธ

บ.ตัวอยาง

ไมมีตํ าแหนงทางการบริหาร แตมีอิทธิพลตอการ
ตดัสินใจในนโยบายตาง ๆ ของบริษัท

ถือหุน 30% ไมมีตํ าแหนงทางการบริหาร
แตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบายของบริษัท

ไมไดถือหุน และไมมีตํ าแหนงทางการบริหาร แตมี
อทิธิพลตอการตัดสินใจ โดยผานทางผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท

บ.ใหญที่สุด

บ.ใหญ

บ.ตัวอยาง

นายมานะ (กรรมการผูจัดการ)

นายม่ังมี (กรรมการผูจัดการ)

บ.ตัวอยาง

นางสมหญิง (กรรมการ)

นายสมชาย (สามีนางสมหญิง)
เม่ือมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บ.ตัวอยาง
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เปนเจาของ

เปนเจาของ

กรณีท่ี 5 กจิการที่บุคคลตามกรณีที่ 3 และกรณีที่ 4 มีอํ านาจออกเสยีง หรือ
มีอิทธิพลอยางมีสาระส ําคัญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

กรณีท่ี 6 กจิการที่มีเจาของเปนกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ทีอ่อกหลักทรัพย

กรณีท่ี 7 กจิการที่มีผูบริหารสํ าคัญเปนคนเดียวกันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย

บ.ใหญที่สุด

บ.ใหญ

บ.ตัวอยาง

นายมานะ (กรรมการผูจัดการ)

นางสมหญิง (กรรมการ)

นายม่ังมี (กรรมการผูจัดการ)

บ.มานะ

บ.ศรีสุข

บ.กลา

เปนเจาของ

เปนเจาของ

สามีเปนเจาของ

นายโชค (กรรมการผูจัดการ) บ.เจริญ

นายไปด ี(ผูถือหุนรายใหญ) บ.มาดี

บ.ตัวอยาง

บ.ตัวอยาง นางบุญ (กรรมการผูจัดการ) บ.เกง

และเปน
กรรมการผูจัดการใน
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2. รายการระหวางกัน หมายถึง ธรุกรรมหรือธุรกิจที่คลายคลึงหรือแขงขันกันหรือ
ความเก่ียวของอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัท (บริษัทที่ออกหลักทรัพย
หรือบริษัทยอย) กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ตัวอยางรายการระหวางกันที่ตองเปดเผยรายละเอียด

1.! การใหหรือรับ สินคาและบริการ
2.! การใหสิทธิการใชสินทรัพย
3.! การซื้อขายสินทรัพย
4.! การจัดหาเงินทุน
5.! การเปนตัวแทน
6.! การค้ํ าประกัน / ใหหลักประกัน
7.! การทํ าสัญญาเชาระยะยาว
8.! การมีสัญญาการจัดการ
9.! การใหหรือไดรับขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา

3. มาตรการคุมครองผูลงทุน
กรณีมีรายการระหวางกันอยางตอเน่ือง บริษัทที่ออกหลักทรัพยควรมีมาตรการ

คุมครองผูลงทุนเพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน โดยมาตรการดังกลาวตองสามารถตรวจสอบได
ในภายหลัง  ทั้งนี้ แนวทางการดํ าเนินการที่จะถือวาสามารถปองกันการถายเทผลประโยชน เชน

(1)! การท ําสัญญา เพ่ือกํ าหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน โดยสัญญา
ดังกลาวควรมีลักษณะ ดังนี้

- เปนสัญญาระยะยาวไมนอยกวา 3 ปนับแตวันขออนุญาต ถาอายุส้ันกวาน้ี
ตองก ําหนดวิธีการตอสัญญาอยางชัดเจนและยุติธรรม

- มีการกํ าหนดผลตอบแทนระหวางกันเปนจ ํานวนที่แนนอน หรือสามารถ
อางอิงกับราคาตลาด (benchmark) ได โดยผูสอบบัญชีตองสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการ
ดังกลาวไดในภายหลังดวย

- มีการก ําหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ชัดเจนและเปนธรรมแกบริษัท
ทีอ่อกหลักทรัพย

ทัง้นี้ใหระบุสาระส ําคัญดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลดวย
(2)! การรับรองโดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย มีขอกํ าหนดที่ชัดเจนใหกรรมการ

ท่ีไมมีความเก่ียวของกับผลประโยชนดังกลาว เปนผูดํ าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหวางกัน
โดยกรรมการนี้จะตองรับรองไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนวาจะเปดเผยชนิดและมูลคาของ
รายการดังกลาว พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกท ํารายการนี้ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในรายงานประจํ าป

(3)! การรับรองโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลที ่3 ที่เปนอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไมมี
สวนไดเสียไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณา
รายการดังกลาวตองใชความรูหรือความเช่ียวชาญพิเศษ บริษัทที่ออกหลักทรัพยตองจัดใหมีบุคคลที่มี
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ความรูความชํ านาญพิเศษ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหวางกันน้ัน เพื่อน ําไป
ใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณ ีทั้งนี้ บุคคลที ่3 ดังกลาวตองเปนอิสระ
จากบริษัทผูออกหลักทรัพย และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีคุณสมบัติและหนาที่ดังตอไปนี้

- ผูสอบบัญช ีหมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนญุาตที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
ความเหน็ชอบจากส ํานักงาน มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของทางดานบัญชี

- ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมของ
ทรพัยสินที่เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑการประเมินราคาทรัพยสินตามขอ 4

- วิศวกรอิสระ ในกรณีที่รายการระหวางกันเกี่ยวของกับเรื่องการกอสรางหรือ
งานดานวิศวกรรม ผูท่ีใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการน้ัน ตองเปนวิศวกรท่ีมีความ
เชีย่วชาญในสาขาวิชาดานวิศวกรรมที่เกี่ยวกับรายการระหวางกันนั้น และจะตองเปนผูที่มีจรรยาบรรณ
ซึ่งไมเคยมีประวัติการกระท ําผิดทางกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพทางวิศวกรรม

- ส ํานักงานกฎหมาย ในกรณีที่รายการระหวางกันมีประเด็นเกี่ยวของกับดาน
กฎหมาย ผูใหความเห็นหรือตรวจสอบสัญญาตองเปนส ํานักงานกฎหมายที่เชื่อถือได ซึ่งไมเคยมีประวัติ
การใหความเห็นตอประชาชนโดยขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ

ทัง้นี ้จะตองเปดเผยความเห็นของบุคคลท่ี 3 ดังกลาวไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลดวย

4. การประเมินราคาทรัพยสิน
การประเมินราคาทรัพยสินที่แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูล ใหประเมินราคาโดย

บคุคลที ่3 ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(1)! ในกรณีที่ทรัพยสินที่แสดงราคาประเมินเปน ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักร

หรอืสัญญาเชาระยะยาว ตองประเมินราคาโดยผูประเมินราคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความ
เห็นชอบจากส ํานักงาน

(2)! ในกรณทีรัพยสินที่แสดงราคาประเมินเปนหลักทรัพย ตองประเมินราคาโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากส ํานักงาน

(3)! ในกรณีทรัพยสินที่แสดงราคาประเมินเปนเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ สัมปทาน
ส ําหรับทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง หรือทรัพยสินอื่นที่ไมเขาลักษณะตาม (1) และ (2) ตอง
ประเมินโดยหนวยงานราชการ หรือผูชํ านาญการในดานนั้นที่เปนอิสระ

ทัง้นี ้บริษัทอาจแสดงราคาอางอิงจากแหลงอื่นหรือเหตุผลของการกํ าหนดราคา
ดังกลาวทีส่ามารถแสดงไดวา ราคาของทรัพยสินเปนธรรมและเหมาะสมแทนการประเมินราคาขางตนได

ใหผูเสนอขายหลักทรัพยแนบหนังสือจากผูประเมินราคาถึงส ํานักงาน โดยใหหนังสือ
ดังกลาวมีขอมูลอยางนอย ดังนี ้ชื่อผูประเมิน วันที่ประเมิน รายการทรัพยสินที่ประเมิน ราคาประเมิน
วิธกีารประเมิน ราคาที่เลือกใชส ําหรับทรัพยสินแตละรายการขางตน เหตุผลที่เลือกใชวิธีการดังกลาว รวมทั้ง
สมมติฐานที่ใชในการประเมินราคาดวย
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ในกรณีรายงานประเมินราคาทรัพยสินไดจัดท ําขึ้นเพื่อใชในวัตถุประสงคเฉพาะ
ทีมิ่ใชเพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล ใหผูเสนอขายหลักทรัพยแนบหนังสือจากผูจัดท ํารายงาน
การประเมินราคาทรัพยสินที่ยินยอมใหนํ ารายงานการประเมินราคาทรัพยสินไวเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง
รายการขอมูล

5. ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
5.1 ตัวอยางการนํ าเสนอขอมูลรายการระหวางกันท่ีมีรายการคลายคลึงกัน

(1)!การขายสินคาและบริการ
ปริมาณรายการคา
มูลคาการขายสินคา             25x2      25x1
บรษัิท ศรีสุข จํ ากัด 100 300
บริษัท เจริญ จํ ากัด 200 100
บริษัท รุงเรือง จํ ากัด 300 100

600 500
มูลคาการใหบริการ
บรษัิท ใหญ จํ ากัด (บริการปรึกษาทางกฎหมาย) 60 100
บรษัิท ใหญที่สุด จํ ากัด (บริการที่ปรึกษา) 40 60
บรษัิท รุงโรจน จํ ากัด 20 40

120 200
ความสัมพันธ
-! บรษัิทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัท ใหญ จํ ากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ทีเ่รยีกช ําระแลว บริษัทที่มีอํ านาจสูงสุดที่ควบคุมบริษัทในกลุมทั้งหมด คือ บริษัท ใหญที่สุด จํ ากัด

-! บรษัิท ศรีสุข จํ ากัด เปนบริษัทของนายม่ังมี ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของ บริษัท ใหญ จํ ากัด
-! บรษัิท เจริญ จํ ากัด เปนบริษัทของนายโชค ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
-! บรษัิท รุงเรือง จํ ากัดและบริษัท รุงโรจน จํ ากัด เปนบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 21 ของ
ทนุจดทะเบียนที่เรียกช ําระแลว

นโยบายการกํ าหนดราคาระหวางกัน
-! บรษัิทฯ ขายสินคาใหบริษัท ศรีสุข จํ ากัด ในเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับที่ขายใหกับ
กจิการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไปตามราคาตลาด

-! บรษัิทฯ ขายสินคาให บริษัท เจริญ จํ ากัด ภายใตขอตกลงระยะยาว ซึ่งท ําให บริษัท เจริญ
สามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ตํ่ ากวาราคาขายตามปกติโดยเฉลีย่ประมาณรอยละ 5 ของราคาขายปกติ

-! บรษัิทฯ ขายสินคาให บริษัท รุงเรือง จํ ากัด บริษัท รุงโรจน จํ ากัด บริษัท ใหญ จํ ากัด และ บริษัท
ใหญที่สุด จํ ากัด ในราคาทุน
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(2)!การซ้ือสินคาและการรับบริการ
ปริมาณรายการคา
มูลคาการซื้อสินคา 25X2 25X1
บริษัท พี่นอง จํ ากัด 100 100
บริษัท ยอย1 จํ ากัด 300 100

400 200
มูลคาการรับบริการ
บริษัท ใหญ จํ ากัด (บรกิารจัดการ) 60 100
บรษัิท มานะ จํ ากัด (บริการที่ปรึกษา) 40 60

100 160

ความสัมพันธ
-! บรษัิท พี่นอง จํ ากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท ใหญ จํ ากัด จึงถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจากถูก
ควบคุมโดยบริษัท ใหญ จํ ากัด เชนเดียวกัน

-! บรษัิท มานะ จํ ากัด เปนบริษัทของนายมานะ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของ บริษัท ใหญที่สุด จํ ากัด

นโยบายการกํ าหนดราคาระหวางกัน
-! รายการซื้อสินคาและรับบริการขางตนเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ยกเวนการซื้อสินคาและบริการ
ทีไ่ดรบัจากบริษัท ยอย 1 จํ ากัด และจากบริษัท ใหญ จํ ากัด ตกลงกันในราคาทุน

(3)!ยอดคงเหลอืจากการซือ้ขายสนิคาและบริการ
ยอดคงคาง
ลูกหนี้ 25X2 25X1
บรษัิท ศรีสุข จํ ากัด  40 20
บริษัท เจริญ จํ ากัด  20 10
บริษัทรวม1 จํ ากัด  30 10

 90 40

เจาหนี้
บริษัท ใหญ จํ ากัด 60  50
บริษัท พี่นอง จํ ากัด 20 40

80 90
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(4)! เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของ
25X2 25X1

เงินกูยืมจากบริษัท ใหญที่สุด จํ ากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  2,300 2,495
เงินกูยืมที่จายคืนในระหวางงวด  (2,300)  (195)
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด       -     2,300
เงินกูยืมจาก บริษัท ใหญที่สุด จํ ากัด ไมมีการคิดดอกเบ้ีย และไมกํ าหนดวันที่ตองจายคืนที่แนนอน

(5)! เงินใหกูยืมแกกรรมการ
25X2 25X1

เงินใหกูยืมแกกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 196 168
เงินกูยืมเพ่ิมเติมระหวางป 343   62
เงินกูยืมที่ไดรับช ําระคืน (49) (34)
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด 490 196
รายละเอียดเงินใหกูยืมแกกรรมการ
-! ในป 2541 บริษัทใหนายธรรม กรรมการและผูอ ํานวยการฝายการเงินกูยืมเงิน 42 ลานบาท
โดยมีกํ าหนดช ําระคืนในป 2545 อัตราดอกเบ้ีย 8.5% และใหสามีนางจันทร ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ
และผูอํ านวยการฝายประชาสัมพันธกูยืมเงิน 20 ลานบาท โดยมีกํ าหนดช ําระคืนในป 2545 อัตรา
ดอกเบ้ีย 8.6%

-! ในป 2543 บริษัทใหนายไชโย กรรมการและผูอ ํานวยการฝายการตลาดกูยืม 343 ลานบาท ชํ าระคืน
เปนรายเดือน ภายใน 2 ป อัตราดอกเบ้ีย 8.7%

-! เงินใหกูยืมขางตนเปนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
-! ดอกเบีย้รับส ําหรับป 2543 มีจ ํานวน 30 ลานบาท (ป 2542 เทากับ 16 ลนบาท)

(6)! เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม
25X2 25X1

ยอดเงินคงเหลือตนงวด 660 674
เงินกูยืมเพ่ิมเติมระหวางป    -   50
เงินกูยืมที่ไดรับช ําระคืน (70) (64)
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด 590 660
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รายละเอียดเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม
-! เงินใหกูยืมแกบริษัท รุงเรือง จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกต ิครบกํ าหนดช ําระ
ในป 2545

-! ดอกเบีย้รับในป 2543 จํ านวน 38 ลานบาท (ป 2542 จํ านวน 36 ลานบาท)
-! บรษัิทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัท รุงเรือง จํ ากัด

(7)!สิทธิเลือกซือ้หุนของบริษัทฯ
-! บรษัิทฯ ไดใหสิทธิแกกรรมการของบริษัทฯ ที่จะซื้อหุนทั้งหมดในระหวางป 2543 เปนจ ํานวน
125 ลานหุน (ในป 2542 จํ านวน 175 ลานหุน) ในเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอใหสิทธิเลือกซื้อหุนแก
พนักงานอื่น

-! จ ํานวนสทิธิเลือกซื้อหุนคงเหลือที่ใหแกกรรมการ ณ วันสิ้นงวดป 2543 เทากับ 400 ลานหุน (ป 2542
คงเหลือ 450 ลานหุน)

(8)!ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
-! บริษัทฯ ไดคํ้ าประกันเงินกูยืมที่นายบ ีซึ่งเปนกรรมการบริษัทฯ กูยืมมาจากธนาคารแหงหนึ่ง
ในจ ํานวนรวมทั้งสิ้น 17 ลานบาท (ในป 2542 จํ านวน 17 ลานบาท) ซึ่งจะครบกํ าหนดช ําระคืน
ในป 2542

5.2 ตัวอยางการนํ าเสนอขอมูลรายการระหวางกันในกลุมเดียวกัน
บริษัท พี่นอง จํ ากัด : เปนบริษัทยอยของ บริษัท ใหญ จํ ากัด จึงเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจากเปน
กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษัทเดียวกัน

ปริมาณรายการคา ยอดคงคาง นโยบายราคา
รายการ ป 25X2 ป 25X1 รายการ ป 25X2 ป 25X1 ป 25X2 ป 25X1
ซื้อ 300 200 เจาหนี้ 70 55 ราคาทุน ราคาทุน
ขาย 400 350 ลูกหนี้ 120 90 ราคาตลาด ราคา

ตลาด
ดอกเบี้ยรับ 50 70 เงินใหกูยืม 1,200 1,060 8.5% 8.2%
คาเชา 150 150 คาเชาคางจาย 50 50 ปกติธุรกิจ ปกติธุรกิจ


