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นโยบายการทาธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)

ทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บทนา
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมตั ินโยบายการทาธุรกรรมรายการที่
เกี่ยวโยงกันฉบับนี ้ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ นโยบายการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันฉบับนี ้
ได้จัดทาขึน้ สอดคล้องกับประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน
ก.ล.ต.”) ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทาธุ รกรรมที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะต้อง
ยึดถือและปฏิบตั ิตาม ทัง้ นี ้ คาจากัดความและคาย่อ (รวมถึงรากศัพท์ของคาดังกล่าว) ที่กาหนดไว้ในคาจากัดความจะ
มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในที่นี ้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์

ly -

นโยบายการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับนี ้ ใช้บงั คับกับธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างน้อยหนึ่งราย โดยจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
ระบุบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน



ประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน



ดาเนินการให้ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันผ่านกระบวนการอนุมตั ิท่ีโปร่งใส โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร ด้วย
ความรับผิดชอบ



ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันมีการเปิ ดเผยอย่างถูกต้อง
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ธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วโยงกัน จะต้องได้รับ การอนุ มัติจ ากฝ่ ายจัด การ หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมตั ิตามที่ได้รบั มอบหมาย



การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็ นไปตามประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กรณีท่ีมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกฎหมาย
และข้อบังคับ ให้ยดึ ถือและปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.



การแก้ไขนโยบายการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท ตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ



นโยบายการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันใช้บงั คับ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2



กรณี ท่ี เ ข้า ท าธุ ร กรรมรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยไม่ ไ ด้รับ การอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เนื่ อ งจากความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน หรือความจาเป็ นบางประการ หรือเนื่องจากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อาจให้สตั ยาบันในการ
เข้าทาธุรกรรมตามนโยบายการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขัน้ ตอน
I.

ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1.

รายการธุรกิจปกติ
รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทาเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ly -

ธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติ

on

2.

ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

ity.

3.
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รายการที่ทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ
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รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ท่ี มีอายุสัญ ญาไม่เกิ น 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ ามี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรือรับบริการ
5.

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ทัง้ นี ้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องจะต้องแจ้งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ น้ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท
ทราบโดยเร็วก่อนเข้าทาธุรกรรมลักษณะดังกล่าว
อนึ่ง ฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ ตรวจสอบและตัดสินใจว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการระหว่างกันหรือไม่
สาหรับข้อมูลที่จาเป็ นที่จะต้องจัดส่งให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
3

1.

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง

2.
คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สิน บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และใน
กรณี ท่ีเป็ นเงินลงทุน ให้ระบุช่ือและประเภทกิจการ ลักษณะการดาเนินธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา และ/หรือ
ธุรกรรม
3.

เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม

4.

ลักษณะการกาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่วา่ จะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม

5.

เหตุผลทางธุรกิจสาหรับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในการทาธุรกรรม

on

co .

ระดับการอนุมัติ

ity.

II.

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรม

th

7.
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6.
ความสมเหตุสมผลและเหตุผลที่ตกลงเข้าทารายการ โดยระบุถงึ ความสมเหตุสมผลประโยชน์สงู สุด
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
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ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันจะต้องได้รบั การประเมินและได้รบั การอนุมัติตาม
เกณฑ์ตอ่ ไปนี ้ ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจบางส่วนให้กบั คณะกรรมการบริหาร

1. รายการธุรกิจปกติ/
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขการค้าทั่วไป
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เล็ก

อานาจดาเนินการ
กลาง

ใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
+ เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สานักงานตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลท.”)

ผูถ้ ือหุน้

4

ประเภทรายการ

อานาจดาเนินการ

3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ

เล็ก

กลาง

ใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
+ เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

คณะกรรมการ
บริษัท + เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อ ตลท.

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
+ เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

ไม่มีเงือ่ นไขการค้าทั่วไป
4. รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือ
บริการ

on

ly -

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

-

ผูถ้ ือหุน้ (มากกว่า
100 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3 ของ NTA*
แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า)

.u c

ity.
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คณะกรรมการบริษัท
(น้อยกว่า 100 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 3
ของ NTA*แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า)
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- ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยง หรือบริษัทที่บคุ คลที่
เกี่ ย วโยงถื อ หุ้น มากกว่ า บริ ษั ท จด
ทะเบียนถือ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
+ เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
+ เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

-Fo

- ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นถื อ หุ้ น
มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง

* มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน –หนีส้ นิ รวม – ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) กรณีบริษัท
จัดทางบการเงินรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงินรวม

5

III.

การอนุมัติรายการระหว่างกันสาหรับธุรกรรมทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ บางกรณี


ธุรกรรมการให้เช่าอาคารสานักงาน ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1)

มูลค่าธุรกรรมไม่เกิน 5 ล้านบาท และ

(2)

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และ

(3)

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และมีมลู ค่าอยู่ระหว่าง ± ร้อยละ 5 ของราคาตลาด

คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจในการพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเข้า ท าธุ ร กรรม ทั้ง นี ้ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะต้องนาธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิน้ ไตรมาส
ของการเข้าทาธุรกรรม

ly -

ธุรกรรมการรับบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสานักงาน

on
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เฉพาะธุรกรรมที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 กล่าวคือ การ
รับบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสานักงาน ของบริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“BTSG”) และ/หรือ
บริ ษั ท ย่ อ ยของ BTSG ซึ่ง มี อัต ราค่ า จ้า งเท่ า กับ ค่ า จ้า งบริ ห ารช่ ว ง (ถ้า มี ) และต้น ทุ น การด าเนิ น การ บวกด้ว ย
ค่าตอบแทนการบริหารไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนการดาเนินการ
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ฝ่ ายจัดการมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรม และให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องนาธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิน้ ไตรมาสของการเข้าทาธุรกรรม


ธุรกรรมการให้บริการต่าง ๆ
ธุรกรรมการให้บริการ เช่น ห้องพักโรงแรม ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลีย้ ง เป็ นต้น

มูลค่าของธุรกรรม

อานาจการอนุมัติ

มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไข  ฝ่ ายจัดการมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ทางการค้าทั่วไป
ท าธุ ร กรรม โดยให้ถื อ ว่ า ธุ ร กรรมดังกล่า วได้ผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว และ

6

มูลค่าของธุรกรรม

อานาจการอนุมัติ
 รายงานคณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิน้ ไตรมาสของการเข้า
ทาธุรกรรม

มู ล ค่ า เกิ น กว่ า 5,000,000 บาท ต่ อ ธุ ร กรรม และมี  อนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
และ
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อรับทราบ ณ
สิน้ ไตรมาสของการเข้าทาธุรกรรม


ธุรกรรมการรับบริการต่าง ๆ

th
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ธุรกรรมการรับบริการ เช่น ห้องพักโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลีย้ ง ห้องประชุม การเช่ารถยนต์
รถไฟฟ้า การซือ้ บัตรและเติมเงิน e-money (Rabbit Card) และประกันภัย เป็ นต้น

co .

มูลค่าของธุรกรรม

อานาจการอนุมัติ
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มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไข ฝ่ ายจัดการมีอานาจในการพิ จารณาอนุมัติการเข้าท า
ทางการค้าทั่วไป
ธุ ร กรรม โดยให้ถื อ ว่ า ธุ ร กรรมดัง กล่ า วได้ผ่ า นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว และ
 รายงานคณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิน้ ไตรมาสของการเข้า
ทาธุรกรรม

มู ล ค่ า เกิ น กว่ า 5,000,000 บาท ต่ อ ธุ ร กรรม และมี  อนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
และ
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อรับทราบ ณ
สิน้ ไตรมาสของการเข้าทาธุรกรรม
IV.

ขัน้ ตอนการอนุมัติ

นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสาคัญ ต่อ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง
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2.

ลักษณะและระยะเวลาของสัญญา

3.

เงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม

4.

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่วา่ จะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม

5.

ประเภทกิจการ ลักษณะการดาเนินธุรกิจที่เข้าทาธุรกรรม

6.
ความสมเหตุสมผล และเหตุผลที่ตกลงเข้าทารายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
7.
รายงานเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีท่ีมีราคาตลาดที่เทียบเคียง
กันได้สาหรับรายการดังกล่าว

ly -

th

การรายงาน / การเปิ ดเผยธุรกรรมของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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V.

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ธุรกรรมที่ เกี่ ยวโยงกันทัง้ หมดจะต้องรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือเปิ ดเผยต่อ ตลท. ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี)

rw

การไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนด

-Fo

VI.

ww

ฝ่ ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดแู ลฐานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

กรณี ท่ี ไ ด้รับ ทราบถึ ง การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายการเข้า ท าธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วโยงกัน ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งจะต้อ ง
ด าเนิ น การเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถื อหุ้น (แล้วแต่ก รณี )
ให้สตั ยาบันโดยเร็วที่สดุ
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนีแ้ ละประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. อาจส่งผลให้ได้รั บโทษทัง้ ทางแพ่งและทาง
อาญาตามมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“กรรมการ หรือผูบ้ ริหารบริษัทผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต ตาม มาตรา 89/7 จนเป็ นเหตุให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย หรือทาให้ตนเอง หรือผูอ้ ่นื ได้รบั ประโยชน์จากการฝ่ า
ฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินจานวนค่าเสียหายที่เกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีได้รบั แต่ทงั้ นี ้
ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
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ในกรณีท่ีผกู้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยทุจริต ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสอง
เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีได้รบั แต่ทงั้ นี ้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ”
VIl.

การลงโทษทางวินัย

ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีเจตนาทุจริต หรือจงใจ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการทาธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันให้ถือว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั พนักงาน
นิยามและคาจากัดความ
การทารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน

เงือ่ นไขทางการค้าทั่วไป

เงื่ อนไขการค้าที่ มีราคาและเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทั่วไป



ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทั่วไป



ราคาและเงื่ อนไขที่ บริ ษัทฯ แสดงได้ว่าผู้ป ระกอบธุร กิ จในลักษณะ
ทานองเดียวกันให้กบั บุคคลทั่วไป
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บุ ค คลที่ อ าจท าให้ก รรมการ หรื อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์
ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงุ สุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ได้แก่

-Fo

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

(1)

กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทจด
ทะเบียน ผูท้ ่ีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อานาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2)

นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคล
ตาม (1)

(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้วา่ เป็ นผูก้ ระทาการแทน หรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลของ (1) และ (2)
(4)

กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
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(5)

คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ตาม (4)

(6)

นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ

(7)

บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัท
ท าธุ ร กรรมที่ ใ ห้ป ระโยชน์ท างการเงิ น แก่ บุ ค คลดัง กล่ า ว บุ ค คล
ดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย
7.1 กรรมการของบริษัทฯ
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

ly -

7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท

th
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7.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ตาม 7.1 ถึง 7.4
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่

ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนัน้ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ด้วย

ผู้บริหาร

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
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co .

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
และผูท้ ่ีดารงตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งสูงสุดใน
สายงานบัญชี หรือการเงิ น และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา
89/1 ด้วย
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง คือบุคคลหรือห้างหุน้ ส่วน ตามมาตรา 258
(1) - (7) ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม ได้แก่
(1)

คูส่ มรส

(2)

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(3)

ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
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ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนไม่
จากัดความรับผิด หรือจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30

(5)

บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2)
หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30

(6)

บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2)
หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30

(7)

นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) ที่มีอานาจจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบคุ คล

บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ คือ


ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในนิ ติ บุ ค คลหนึ่ ง เกิ น กว่ า ร้อ ยละ 50 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้



ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติบคุ คลหนึ่งไม่
ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่วา่ เพราะเหตุอ่นื ใด

co .
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ผู้มีอานาจควบคุม

(4)

ww

บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฏหมาย ได้แก่

rw

ญาติสนิท
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ควบคุม การแต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนกรรมการตั้ง แต่ก่ึ ง หนึ่ งของกรรมการ
ทัง้ หมดไม่วา่ โดยตรงหรืออ้อม

คูส่ มรส

(2)

บิดา มารดา

(3)

พี่นอ้ ง

(4)

บุตร และคูส่ มรสของบุตร

-Fo

(1)

ตลท.

สานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สานักงาน ก.ล.ต.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศของ ก.ล.ต.

ประกาศของก.ล.ต. ที่ ท.จ. 21/2551

การทาธุรกรรม

ธุรกรรมเดียว หรือธุรกรรมแบบกลุม่
***************************************************************
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