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แนวทางการพิจารณาและตัวอยางความขัดแยงทางผลประโยชน

(1) หลักการทั่วไป
ส ํานักงานจะใชเกณฑการพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนนี้เปนแนวทาง

เบือ้งตนส ําหรับการพิจารณาคํ าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอประชาชนตามที่ก ําหนดใน
ขอ 2.2(3)(ข) ประกอบขอ 15(4) หากผูยื่นคํ าขออนุญาตรายใดมีลักษณะไมเปนไปตามเกณฑนี ้แตมี
ขอพิจารณาอื่นที่แสดงใหเห็นวาความสัมพันธกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงนั้น จะไมทํ าใหผูถือหุนรายยอย
เสยีผลประโยชน สํ านกังานกจ็ะพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนรายกรณี

(2) นิยามของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง หมายถึง
1.! ผูถือหุนรายใหญ
2.! ผูบริหาร
3.! ผูมีอํ านาจควบคุม
4.! บุคคลที่มีความสัมพันธกับบุคคลตาม 1-3
5.! นติิบุคคลที่บุคคลตาม 1-3 เขาไปมีสวนไดเสียอยางมีนัยสํ าคัญ

(3) ลักษณะของความสัมพันธที่อาจท ําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ลกัษณะความสัมพันธระหวางบริษัทที่ขออนุญาตและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงท่ีอาจทํ าใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน
- การใหหรือรับสินคาและบริการ
- การใหสิทธิการใชสินทรัพย
- การซื้อขายสินทรัพย
- การจัดหาเงินทุน
- การเปนตัวแทน
- การค้ํ าประกัน / ใหหลักประกัน
- การทํ าสัญญาเชาระยะยาว
- การทํ าสัญญาการจัดการ
- การใหหรือไดรับขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา

(4) แนวทางการพจิารณาความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่บริษัทที่ขออนุญาตหรือบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง สํ านกังานจะพิจารณาวา รายการดังกลาวจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ทีอ่าจมีผลกระทบตอผูถือหุนรายยอยหรือไม จากโครงสรางการถือหุน ขนาดหรือความมีนัยส ําคัญของ
รายการระหวางกัน และมาตรการที่ใชเพื่อคุมครองประโยชนของผูลงทุนรายยอย ดังนี้
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(ก) โครงสรางการถือหุน พจิารณาจากปจจัย ดังนี้
1. แรงจูงใจใหเกิดการถายเทผลประโยชน กลาวคือ หากบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงถือหุนในบริษัทที่ขออนุญาต (ภายหลังการท ํา PO) ในสดัสวนสูงกวาการถือหุนในบริษัทที่
เกีย่วของกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ก็ไมนาจะมีแรงจูงใจใหถายเทผลประโยชน เพราะจะไดรับประโยชน
ในบริษัทท่ีขออนุญาตมากกวาท่ีจะถายเทกํ าไรออกไปยังบริษัทที่เกี่ยวของนั้น  อยางไรก็ตาม การพิจารณา
ดังกลาวอยูภายใตขอจํ ากัด ดังนี้

- บุคคลที่อาจมีความขัดแยงตองถือหุนในบริษัทที่เกี่ยวของไมเกิน
รอยละ 25 ของจํ านวนหุนที่ชํ าระแลวของบริษัทที่เกี่ยวของนั้น เนื่องจากการถือหุนในสัดสวนเกินกวา
รอยละ 25 จะถือวามีอํ านาจควบคุมบริษัทท่ีเก่ียวของแลว

- ในกรณีการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทที่ขออนุญาต
และบรษิทัที่เกี่ยวของมีสัดสวนใกลเคียงกัน (เชน ถือหุนในบริษัทที่ขออนุญาตในสัดสวน รอยละ 24 และ
ถอืหุนในบริษัทที่เกี่ยวของในสัดสวนรอยละ 23 เปนตน) อาจตองใหความสนใจพิเศษ และพิจารณา
ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย

2. การมีผูถือหุนกลุมอื่นมาคานอ ํานาจ  กลาวคือ หากมีผูถือหุนใหญ กลุมอ่ืน
ซึง่ไมไดรับผลประโยชนจากรายการระหวางกันถือหุนในบริษัทที่ขออนุญาตดวย ผูถือหุนกลุมนั้นก็นาจะคอย
ควบคุมดูแลมิใหเกิดการถายเทผลประโยชนขึ้น เพ่ือคุมครองประโยชนของตนเองดวย  ทั้งนี้ ผูถือหุนใหญ
กลุมนั้นควรมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทที่ขออนุญาตหลังท ํา PO มากกวารอยละ 25 เพื่อใหสามารถใชสิทธิ
คัดคานได

(ข) ปรมิาณของความสัมพันธระหวางกัน ในกรณีที่โครงสรางการถือหุนของบริษัทที่
ขออนุญาตไมเปนไปตาม (ก) ก็ใหพิจารณาจากความมีนัยส ําคัญของปริมาณความสัมพันธระหวางกัน
ทีเ่กดิขึ้นระหวางในรอบปบัญชีที่ผานมาและปบัญชีปจจุบัน ดังนี้

1. กรณีความสัมพันธระหวางกันมีปริมาณนอย จะถือวาไมมีนัยส ําคัญ
หากปริมาณความสัมพันธระหวางกันมีนอย สํ านักงานจะถือวา ความขัดแยง

ทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นยังอยูในระดับที่ยอมรับได แตถาเปนรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองก็อาจตองมี
มาตรการเสริมตามขอ (ค) ดวย  ทั้งนี้ ปริมาณความสัมพันธในระดับดังนี้จะถือวามีนัยส ําคัญนอย

- ในกรณีที่เปนรายการที่เกี่ยวของกับงบก ําไรขาดทุน เชน การซื้อสินคา
หรอืบรกิาร การขายสินคาหรือบริการ การมีสินคาหรือบริการที่อาจแขงขันกัน หรือมีสินคาที่อาจตองน ําไป
ใชรวมกับสินคาหรือบริการของบริษัท โดยมีลูกคากลุมเดียวกัน (complementary products) ซ่ึงมีมูลคา
รายการไมเกินกวารอยละ 5 ของรายไดจากการดํ าเนินงานปกติจากงบก ําไรขาดทุนรวม หรือไมเกิน
10 ลานบาท ในแตละปบัญชีแลวแตจ ํานวนใดจะต่ํ ากวา
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2. กรณีที่ความสัมพันธระหวางกันมีปริมาณมาก และอาจเขาขายไมไดรับ
อนุญาต

ในกรณีดังตอไปนี้ หากไมมีเหตุผลหรือความจ ําเปนพเิศษ สํ านักงานจะถือวา
ความสัมพันธระหวางกันท ําใหมีโอกาสเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนสูง และเขาขายที่จะไมไดรับ
อนญุาตใหเสนอขายหลักทรัพย นอกจากจะแกไขโดยการปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อใหบริษัทที่เกี่ยวของ
มีฐานะเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวม

- บริษัทที่ขออนุญาตและบริษัทที่เกี่ยวของเปนลูกคาหรือผูขายสินคา
รายเดียว หรือเกินกวารอยละ 50 ของยอดขายหรือยอดซ้ือวัตถุดิบของกันและ กันและท ําใหพิจารณาไดวา
ตองพ่ึงพิงระหวางกัน

- การซื้อขายสินคาระหวางกันเปนไปโดยตอเนื่อง และไมสามารถหา
ราคาตลาดหรือสูตรราคาที่สามารถตรวจสอบไดมาเปนราคาอางอิง

- บริษัทที่ขออนุญาตและบริษัทที่เกี่ยวของ มีสินคาสวนใหญที่อาจแขงขัน
กนัหรือทดแทนกัน โดยไมสามารถกํ าหนดขอบเขตการแขงขัน หรือวิธีแบงคํ าสั่งซื้อระหวางกันได

- บรษัิทท่ีขออนุญาตตองพ่ึงพิงการดํ าเนินงานหรือสิทธิบางประการจาก
บริษัทท่ีเก่ียวของอยางมาก เชน บริษัทท่ีขออนุญาตมีรายไดสวนใหญมาจากงานของภาคราชการ โดยตอง
พึง่พิงสิทธิในการเขาประมูลของบริษัทที่เกี่ยวของ เปนตน

(ค) มาตรการคุมครองผูลงทุน
ในกรณีที่โครงสรางการถือหุนของผูขออนุญาตไมเขาลักษณะตาม (ก)

สํ านักงานจะถือวา ผูขออนุญาตมีโครงสรางการถือหุนที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
บริษัทที่ขออนุญาตตองมีมาตรการอื่นที่จะปองกันมิใหเกิดการถายเททางผลประโยชนได โดยมาตรการ
ดังกลาวตองสามารถตรวจสอบไดในภายหลังดวย  ทั้งนี้ แนวทางการดํ าเนินการทีจ่ะถือวาสามารถ
ปองกันการถายเทผลประโยชนได ไดแก

1. การรับรองโดยกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)
มีขอกํ าหนดที่ชัดเจนใหกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) เปนผูดํ าเนินการและตัดสินใจ
เกีย่วกับเร่ืองรายการระหวางกัน โดยกรรมการนี้จะตองรับรองในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือ
ชีช้วนวาจะเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการดังกลาว พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกรายการนี้ตอที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทในรายงานประจ ําป

2. การรับรองโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลที่ 3  กรณทีี่กรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย
ไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากการพิจารณารายการดังกลาว
ตองใชความรู หรือความเช่ียวชาญพิเศษ บริษัทท่ีขออนุญาตตองจัดใหมีบุคคลท่ีมีความรูความชํ านาญเปน
ผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหวางกันน้ัน เพื่อน ําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
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คณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี  ทั้งนี้ บุคคลที ่3 ดังกลาวตองเปนอิสระจากผูขออนุญาต และ
ผูที่เกี่ยวของ โดยมีคุณสมบัติและหนาที่ดังตอไปนี้

- ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํ านักงาน มีหนาที่ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของทางดานบัญชี

- ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคาของทรัพยสิน
ท่ีเก่ียวของ ในกรณีทรัพยสินที่เกี่ยวของเปนอสังหาริมทรัพยตองใหความเห็นโดยผูประเมินราคาที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากส ํานักงาน กรณีทรัพยสินที่เกี่ยวของเปนหุนอาจใหที่ปรึกษาทางการเงินเปนผูประเมินให
แตถาเปนทรัพยสินอื่น ตองประเมินโดยผูที่เปนอิสระและมีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ

- วิศวกรอิสระ ในกรณีที่รายการระหวางกันเกี่ยวของกับเรื่องการกอสราง
หรอืงานดานวิศวกร ผูท่ีใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการน้ันตองเปนวิศวกรท่ีมีความ
เชีย่วชาญในสาขาวิชาดานวิศวกรรมที่เกี่ยวกับรายการระหวางกันนั้น และจะตองเปนผูที่มีจรรยาบรรณ
ซึ่งไมเคยมีประวัติการกระท ําผิดกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพทางวิศวกรรม

- ส ํานักงานกฎหมาย ในกรณีที่รายการระหวางกันมีประเด็นเกี่ยวของกับ
ดานกฎหมาย ผูใหความเห็นชอบหรือตรวจสอบสัญญาตองเปนส ํานักงานกฎหมายที่เชื่อถือได ซ่ึงไมเคยมี
ประวัติการใหความเหน็ตอประชาชนโดยขาดความรับผดิชอบหรือความรอบคอบ

3. การทํ าสัญญา  เพือ่กํ าหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน
โดยสัญญาดังกลาวควรมีลักษณะ ดังนี้

- เปนสัญญาระยะยาวไมนอยกวา 3 ปนับแตวันที่ขออนุญาต
ถาอายุส้ันกวาน้ีตองกํ าหนดวิธีการตอสัญญาอยางชัดเจนและยุติธรรม

- มีการกํ าหนดผลตอบแทนระหวางกันเปนจ ํานวนที่แนนอน หรือสามารถ
อางอิงกับราคาตลาด (benchmark) ได โดยผูสอบบัญชีตองสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการดังกลาว
ไดในภายหลังดวย

- มีการกํ าหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ชัดเจนและเปนธรรม
แกบริษัทที่ขออนุญาต

หากบริษัทที่ขออนุญาตมีกระบวนการตัดสินใจเขาท ํารายการระหวางกันที่ชัดเจน
และมีกลไกที่สามารถตรวจสอบไดวามีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกลาวจริง และมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอแลว บริษัทที่ขออนุญาตก็อยูในขายที่จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนได


