Checklist: รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ มีขนำดรำยกำรมำกกว่ำ 0.03% ของ NTA หรือ 1 ล้ำนบำท แล้วแต่จำนวนใด
จะสูงกว่ำ หรือรำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินทีม่ ขี นำดรำยกำรตัง้ แต่ 3% ของ NTA หรือ ตัง้ แต่100 ล้ำนบำท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ บริษทั จด
ทะเบียนมีหน้ำทีเ่ ปิ ดเผยสำรสนเทศขัน้ ต่ำ ดังนี้
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
Checked ()
1. วันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมตั ิ ให้บริษทั ทารายการ วันที่บริษทั ตกลงเข้าทาสัญญา และวันที่คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้ นสมบูรณ์
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง และลักษณะส่วนได้เสีย
 ชื่อผูข
้ ำย หรือ ผูซ้ อ้ื
 อธิบำยลักษณะควำมสัมพันธ์ของกำรเป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน โดยให้นับรวมถึงกำรเป็ นญำติสนิท (เช่น เป็ น บิดา มารดา
พี ่ น้อง หรือบุตรและคู่สมรสของบุตร) หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดังนี้
□ ผูถ
้ อื หุน้ ใหญ่ (เปิดเผยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั จดทะเบียน)
□ กรรมกำรหรือผูบ
้ ริหำรของบริษทั จดทะเบียน
□ เป็ น บุ ค คลที่ม พ
ี ฤติกำรณ์ บ่งชี้ว่ำเป็ นผู้มอี ำนำจควบคุม (เช่น มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ หรือการดาเนินงานของบริษทั )

กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล เปิ ดเผย ultimate shareholder สัดส่วนกำรถือหุน้ ในนิตบิ ุคคล และลักษณะควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือผูมู้ อี ำนำจควบคุมในบริษทั จดทะเบียน
3. อธิ บายลักษณะการทารายการ (เช่น เป็นการซื้อขายวัตถุดบิ สินทรัพย์ รับหรือให้บริการ รับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)
 กรณีเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ สนับสนุ นธุรกิจปกติ เช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์
□ อธิบำยลักษณะของกำรทำรำยกำรดังกล่ำว (เช่น ซื้อขายวัตถุ ดบ
ิ ขนส่งสินค้า ทาโฆษณา เช่าคลังสินค้า ซื้อ/เช่าโรงงานหรือสานักงาน)
ทีต่ งั ้ สภำพกำรใช้งำน อำยุกำรใช้งำน ภำระผูกพันของสินทรัพย์ รำคำประเมิน วันที่ประเมิน ผูป้ ระเมิน (ผู้ประเมิน
ราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ระยะเวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุดของกำรเช่ำ เป็ นต้น
กรณีเป็ นหลักทรัพย์ : ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ ทุนชำระแล้ว คณะกรรมกำร รำยชื่อผู้ถอื หุน้ ก่อนและหลังทำรำยกำร
(หากเป็ นนิตบิ ุคคล เปิ ดเผย ultimate shareholder) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวมของบริษัท 3 ปี และ
งวดปจั จุบนั สะสม หำกไม่มใี ห้ใช้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (เช่น รายได้ขายหรือบริการ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร กาไร


□





(ขาดทุน) สินทรัพย์รวม หนี้สนิ รวม กาไร(ขาดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และรายการสาคัญอืน่ ๆ)
รำคำ เกณฑ์กำรกำหนดรำคำ (เช่น วิธกี ระแสเงินสดคิดลด และอธิบายสมมติฐานสาคัญทีใ่ ช้ในการประเมิน ทัง้ นี้ กรณีราคาทีเ่ กิดจาก
การตกลงกันของคู่สญ
ั ญา ให้เปิดเผยทีม่ าของราคา มูลค่าตามบัญชี และราคาตลาด (ถ้ามี))

กรณีเป็ นกำรรับหรือให้บริกำร
□ อธิบำยลักษณะของบริกำรทีจ
่ ะได้รบั หรือให้บริกำร (เช่น ให้บริการทีป่ รึกษางานระบบ logistics เป็นต้น)
□ อัตรำและค่ำบริกำร (เช่น ค่าทีป
่ รึกษาตามจานวนชัวโมง)
่
เกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเปรียบเทียบกับอัตรำของอุตสำหกรรม
□ ระยะเวลำเริม
่ ต้นและสิน้ สุดของสัญญำบริกำร
กรณีกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (เช่น การให้กหู้ รือกูย้ มื ค้าประกัน ให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน เป็นต้น)
□ จำนวนเงินต้น อัตรำดอกเบีย
้ ระยะเวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุดสัญญำกูย้ มื มูลค่ำรวมดอกเบีย้ ตลอดระยะเวลำสัญญำกูย้ มื
□ ลักษณะของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมูลค่ำ
ั ผล) และเงื่อนไขอื่นที่สำคัญ (เช่น การดารง
□ ข้อ จ ำกัด กำรกู้ย ืม ที่อ ำจกระทบสิท ธิผู้ถ ือ หุ ้น (เช่ น ข้อ จ ากัด การจ่ า ยป น
อัตราส่วนทางการเงิน เหตุการผิดนัดเงินกู)้
□

□

กรณีให้กู้ โปรดระบุ แหล่ งเงินทุ น ต้นทุนที่ให้กู้ยืม และสภำพคล่ อ งของบริษัทในช่ ว งเวลำที่ใ ห้กู้ ยืม กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคืนหนี้ของผูก้ ู้
กรณีรบั ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน อธิบำยเหตุผล ควำมจำเป็ น อัตรำดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับสถำบันกำรเงิน และ
แผนกำรใช้เงิน

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
Checked ()
4. การชาระราคา
 กรณีชำระรำคำเป็ นเงินสด
□ วันทีร
่ บั หรือชำระเงินจนครบ เงินมัดจำ(ถ้ามี) และเปรียบเทียบมูลค่ำกำรจ่ำยเงินมัดจำกับแนวทำงปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ เงื่อนไขกำร
ยกเลิกสัญญำ และกำรได้รบั ชำระคืนมัดจำ
 กรณีชำระโดยกำรออกหลักทรัพย์
□ ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน รำคำ และวิธก
ี ำรกำหนดรำคำ (เช่น กาหนดโดยใช้ราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วันก่อนวันทีม่ มี ติคณะกรรมการ)
□ กำหนดวันจัดประชุมผูถ
้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั เิ พิม่ ทุน (โปรดดู checklist การเพิม่ ทุน)
 อธิบำยแผนกำรใช้เงินทีไ่ ด้รบ
ั จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
 แหล่งเงินทุนที่ใ ช้ ลงทุน กรณีต้องกู้ยม
ื เงิน อธิบำยจำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่อำจกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น
ั
(เช่น ข้อจากัดการจ่ายปนผล)

5. ขนาดของการทารายการ
 ประเภทรำยกำร และขนำดรำยกำร
1.ตัวเลขทีใ่ ช้ในการคานวณต้องเป็นตัวเลขจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุด(หากไม่มใี ห้ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการ)ทีผ่ ่านการตรวจสอบหรือ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี)
2.การคานวณ NTA : Net Tangible Assets = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ยกเว้นไม่
ต้องหักสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีก่ ่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร) – หนี้สนิ – ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
3.ขนาดรายการเปรีย บเทียบมูลค่ารายการด้วยวิธี %NTA หรือ เทียบกับจานวนเงินตามทีก่ าหนดในข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เรือ่ ง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ประเภทรำยกำร
1) ธุรกิจปกติ
2) สนับสนุนธุรกิจปกติ
3) เช่ำ / ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4) สินทรัพย์ / บริกำร
1.กรณีจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนจนสิ้นสภาพการเป็นบริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม ในการคานวณขนาดรายการ ให้นบั รวมเงินให้กู้ มูลค่าภาระค้ า
ประกันและภาระอืน่ ทีบ่ ริษทั นัน้ ยังคงค้างต่อบริษทั
2.กรณีให้ / รับบริการ ใช้มลู ค่ารวมทีไ่ ด้รบั / จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาบริการในการคานวณขนาดรายการ

5) กำรให้ / รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน





1.กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดรายการต้องนับรวมทัง้ เงินต้น ดอกเบี้ย มูลค่าภาระค้ าประกัน และมูลค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นเมือ่
ไม่ได้รบั ชาระหนี้
2.กรณีรบั ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ใช้มลู ค่าดอกเบี้ย รวมถึงผลประโยชน์อนื ่ ใดทีต่ อ้ งจ่าย
ขนำดรำยกำรทีน่ ับรวมรำยกำร 6 เดือนย้อนหลัง (ให้นับรวมรายการทีก่ ระทากับบุคคลเดียวกัน รวมถึงผู้ทเี ่ กีย่ วข้องและญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว ไม่น ับ รวมรายการทีไ่ ด้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากทีป่ ระชุม ผู้ถ ือ หุ ้น ที ไ่ ด้ดาเนิน การตามขัน้ ตอนในข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน )
อธิบำยว่ำประเภทของขนำดรำยกำรที่คำนวณได้ ส่งผลให้บริษัทมีหน้ ำที่ต้องทำอย่ำงไร (เช่น ขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการ เปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ริ ายการและแต่งตัง้ IFA)

6. อธิ บายว่าเป็ นรายการที่ต้องขออนุมตั ิ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ระบุชื่อหน่ วยงานและเงื่อนไข
7. ความเห็นของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
 อธิบำยควำมสมเหตุสมผลในกำรทำรำยกำร รำคำ เงื่อนไข ควำมจำเป็ นหรือประโยชน์ทบ
่ี ริษทั จะได้รบั เมื่อเทียบกับกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
 เปิ ดเผยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรทีม
่ คี วำมเห็นต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษทั และกรณี IFA
มีควำมเห็นต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้เปิ ดเผยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกครัง้ ภำยหลังจำกทีไ่ ด้มกี ำร
พิจำรณำควำมเห็นของ IFA แล้ว (เปิดเผยความเห็นของ IFA ภายหลังจากทีไ่ ด้นาส่งให้สานักงาน ก.ล.ต.พิจารณาและได้ปรับปรุงแล้ว)

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ขา่ วต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันเรื่อง…………….

Template
เลือก
- รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ (กรณีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดว้ ย)

กรณี ต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
กำหนดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน…….

เลือก
- รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ (กรณีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดว้ ย)

- กำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
- กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน (กรณีตอ้ งมีการเพิม่ ทุน)
เลือก ควำมเห็น IFA

ควำมเห็นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระรำยกำร…..
ควำมเห็นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่เห็นด้วยกับกำรทำรำยกำร...
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรณี IFA ไม่เห็นด้วยกับกำร เลือก อื่นๆ
ทำรำยกำร..........
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ .......
เลือก มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรณีเห็นด้วย เลือก
> อนุมตั ติ ำมทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ
กรณีไม่เห็นด้วย เลือก
> เปลี่ยนแปลงจำกที่คณะกรรมกำรเสนอ และให้ระบุวำระทีไ่ ม่
เป็ นไปตำมทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ
อ้ำงอิง: 1. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน

