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บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และค านงึถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2559 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ได้
ก าหนดนโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏบิตัิที่ชดัเจน บริษัทจงึเหน็ควรที่จะก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือให้การเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

1. วัตถุประสงค์ 

บริษัทก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการที่เก่ียวโยงกันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ และ กลไกที่ส าคญัที่ท าให้บริษัท  
มีการก ากับดแูลกิจการที่ดี  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการท ารายการที่เก่ียวโยงกันทกุรายการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) และได้มี
การเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

 

2. ค านิยาม 

“รายการที่เก่ียวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือ
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย 

“การตกลงเข้าท ารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าท าสญัญา หรือท าความตกลงใดๆ ไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ การให้เชา่ หรือเชา่สินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับ
ความชว่ยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรัพย์ใหม ่รวมทัง้เพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท าดงักล่าว 

 

“บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” หมายความว่า บคุคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ และให้รวมถึง
บคุคลที่มีความเก่ียวข้องตาม มาตรา 89/1 ของ พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) 

1. บคุคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
1.1 ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
1.2 นิติบคุคลใดๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ก) ผู้บริหาร 
(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ค) ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
(ง) บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ 
(จ) ผู้ ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลตาม (ก) ถึง (ง) 

1.3 บคุคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บง่ชีไ้ด้ว่าเป็นผู้ ท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลตาม 1.1 ถึง 1.2 ตอ่การ
ตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หรือบคุคลอ่ืนที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เหน็ว่ามีพฤติการณ์ท านองเดียวกัน  
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2. บคุคลที่มีความเก่ียวข้องตามมาตรา 89/1 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ 
2.1 บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทและในกรณีที่บคุคลนัน้เป็นนิติบคุคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ  

นิติบคุคลนัน้ด้วย 
2.2 คู่สมรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้ บริหาร หรือบคุคลตาม 2.1 
2.3 นิติบคุคลที่บคุคลตาม 2.1 หรือ 2.2 มีอ านาจควบคมุกิจการ 
2.4 บคุคลอ่ืนที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด 

เม่ือบคุคลใดกระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุคล
ดงักล่าว กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบคุคลตาม 2.1 หรือ 2.2 จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลที่
มีความเก่ียวข้องส าหรับการท าธุรกรรมนัน้ 

“บริษัทย่อย” หมายความว่า  

(1) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(3) บริษัทที่ถูกถือหุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของ

บริษัทดงักล่าวในแตล่ะทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทที่ถูกถือนัน้ 
(4) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(5) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอ านาจควบคมุในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการ

ด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทนัน้  

ทัง้นี ้การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ ที่เก่ียวข้องด้วย 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้ จดัการ หรือผู้ ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากผู้ จดัการลงมา ผู้ ซึง่
ด ารงต าแหนง่เทยีบเทา่กับผู้ ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารใน
สายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้ จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทยีบเทา่ 

“ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทด้วย 

“ผู้มีอ านาจควบคุม” หมายความว่า  

(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
(2) การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคลหนึ่ง ไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่

ว่าเพราะเหตอ่ืุนใด 
(3) การมีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

“ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมายความว่า บคุคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสมัพนัธ์กับบคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(1) คู่สมรสของบคุคลดงักล่าว 
(2) บตุรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว 
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(3) ห้างหุ้นส่วนสามญัซึง่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 
(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไมจ่ ากัดความรับผิด หรือเป็น

หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(5) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) 

ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ 
(6) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) 

หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้ แทนของนิติบคุคล 

“ญาติสนิท” หมายความว่า บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ดงันี ้บดิา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร 

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบคุคลทัว่ไป 
(2) ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกันให้กับบคุคลทัว่ไป 
(3) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทแสดงได้ว่าเป็นราคาและเง่ือนไขที่ผู้ ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกันให้กับบคุคล

ทัว่ไป 
3. นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

3.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง
และแจ้งให้บริษัททราบ เพ่ือให้บริษัทมีข้อมลูส าหรับใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียว
โยงกัน 

3.2 หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3.3 ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการที่เก่ียวโยงกันทกุรายการของบริษัทและบริษัทย่อยต้องน าเสนอ

การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเหน็ ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ผู้ มีอ านาจอนมุั ติ 
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือขออนมุตัิการท ารายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มี
เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ซึง่ได้รับอนมุตัิในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถท าได้ 

3.4 ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการด าเนินการของบริษัทเม่ือมีรายการที่เก่ียวโยงกัน และปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

3.5 ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการที่เก่ียวโยงกันเสมือนท ารายการ กับบคุคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึง่
ต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท กรณีที่ไมมี่ราคาดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะ
เปรียบเทยีบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

3.6 ผู้ มีส่วนได้เสียกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ไมส่ามารถเป็นผู้ อนมุตัิหรือออกเสียงลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 
3.7 ในการพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแตง่ตัง้ผู้ ประเมินอิสระเพ่ือท าการประเมินและ

เปรียบเทยีบราคาส าหรับรายการที่เก่ียวโยงกันที่ส าคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว สมเหตสุมผลและเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 



บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)  

 

หน้า 6 

4. รายการที่เก่ียวโยงกัน 
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
4.1 รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

เชน่ รายการซือ้รถยนต์ รายการซือ้อะไหล่และอปุกรณ์ รายการให้บริการเชา่รถยนต์ รายการขายรถยนต์ รายการขายยางรถยนต์ 
และรายการคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา เป็นต้น 

รายการประเภทนีเ้ป็นรายการที่บริษัทต้องด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัทไมท่ ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยง
กัน บริษัทก็ต้องท ารายการแบบเดียวกันกับบคุคลอ่ืนอยูแ่ล้ว ซึง่รายการธุรกิจปกติ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

4.1.1 รายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
4.1.2 รายการที่ไมมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ปัจจบุนั บริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวัอย่างลกัษณะรายการ ดงันี ้

 บริษัทซือ้รถยนต์เพ่ือให้เชา่ตามความต้องการของลกูค้าจากโตโยต้าแอท และบริษัท สยามนิสสนั พีทเูอ็ม 
จ ากัด (“นิสสนัพีทเูอ็ม”) 

 บริษัทให้บริการเชา่รถยนต์แก่ บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด (“โตโยต้าแอท”)  

 บริษัทขายรถยนต์หมดสญัญาเชา่ให้แก่ บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด ยูสคาร์ จ ากัด (“แอทยูสคาร์”) 

 บริษัทซือ้อะไหล่และอปุกรณ์จากโตโยต้าแอท บริษัท พีทเูอ็ม เอนเนอร์จี จ ากัด (“พีทเูอ็ม”) บริษัท เอสเอ็มพี 
โกลบอล เทรดดิง้ จ ากัด (“เอสเอ็มพี”) 

โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการประเภทนีอ้ย่างตอ่เน่ือง 
4.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าซึง่ธุรกิจโดยทัว่ไปที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อยกระท าเพ่ือสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เชน่ รายการว่าจ้างทีป่รึกษา ทัง้นี ้รายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

4.2.1 รายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมลูคา่อ้างอิง 
4.2.2 รายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และคา่ตอบแทนไมส่ามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมลูคา่อ้างอิง 
4.2.3 รายการที่ไมมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ปัจจบุนั บริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวัอย่างลกัษณะรายการ ดงันี ้

 บริษัทท าสญัญาที่ปรึกษากับโตโยต้าแอทเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานด้านการขายและการตลาด 

โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตจะไมเ่กิดรายการประเภทนีอี้ก 

4.3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ หมายความว่า รายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอายุ
สญัญาไมเ่กิน 3 ปี และไมส่ามารถแสดงได้ว่ามีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

ปัจจบุนั บริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวัอย่างลกัษณะรายการ ดงันี ้

 บริษัทเชา่ที่ดินและอาคารจากโตโยต้าแอท 

 บริษัทเชา่ที่ดินและอาคารจากนายทรงวิทย์ ฐิติปญุญา (“นายทรงวิทย์”)  นางปริญดา วงศ์วิทวัส (“นางปริญ



บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)  

 

หน้า 7 

ดา”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และนายศรุต ฐิติปญุญา (บตุรของนายทรงวิทย์และ
นางปริญดา) ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมกัน   

โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะท ารายการประเภทนีอ้ย่างตอ่เน่ืองในอนาคต  

4.4 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หมายความว่า การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ การเชา่/ให้เชา่สินทรัพย์ การให้/รับบริการ เชน่ การลงทนุ/ขายเงินลงทนุในกิจการ เป็นต้น 

รายการประเภทนีแ้ตกตา่งจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีประเด็นต้อง
พิจารณาหลายประการ ทัง้ความจ าเป็นและสมควรในการท ารายการดงักล่าว ความเหมาะสมในการท ารายการดงักล่าวกับ
บคุคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเม่ือเปรียบเทยีบกับการท ารายการกับบคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

ปัจจบุนั บริษัทไมมี่การท ารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทนี ้และบริษัทคาดว่าในอนาคตจะไมเ่กิดรายการประเภทนีข้ึน้ 

4.5 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ หมายความว่า การให้หรือการรับความชว่ยเหลือทางการเงินกับ
บคุคลที่เก่ียวโยงกัน ซึง่รวมถึงการรับหรือให้กู้ ยืม การค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกัน เป็นต้น 

ปัจจบุนั บริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวัอย่างลกัษณะรายการ ดงันี ้

 บริษัทกู้ ยืมเงินจากโตโยต้าแอท 

 โตโยต้าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริญดา ร่วมกันค า้ประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินให้กับบริษัท 

 โตโยต้าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริญดา ร่วมกันค า้ประกันหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินให้กับบริษัท 

 บริษัทค า้ประกันเงินกู้ ยืมให้กับโตโยต้าแอท 

ทัง้นี ้บริษัทคาดว่ารายการดงักล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดตามความจ าเป็น ยกเว้นรายการทีบ่ริษัทค า้ประกันเงินกู้ ยืม
ให้กับโตโยต้าแอท ซึง่บริษัทคาดว่าภายหลงัจากบริษัทเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว จะไมเ่กิดรายการ
ประเภทนีข้ึน้อีก 
5. รายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัิตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

5.1 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีบคุคลเก่ียวโยงกันถือหุ้นไมเ่กินกว่าร้อยละ 10  และไมไ่ด้เป็นผู้ มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทย่อย 

5.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยซึง่บริษัทถือหุ้นและมีบคุคลเก่ียวโยงกันถือหุ้นในบริษัทย่อยดงักล่าวไมเ่กินร้อยละ 
10 และไมไ่ด้เป็นผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

5.3 บริษัทหรือบริษัทย่อยออกหลกัทรัพย์ใหมใ่ห้กับบคุคลที่เก่ียวโยงในลกัษณะดงันี ้
5.3.1 เพ่ือโอนไปยังบคุคลอ่ืน โดยราคาของหลกัทรัพย์ที่ออกใหมไ่มต่ ่ากว่าราคาตลาดและไมไ่ด้เป็นการเพ่ิมสดัส่วน

ของบคุคลที่เก่ียวโยงกัน 
5.3.2 บคุคลที่เก่ียวโยงกันได้รับหลกัทรัพย์ตามสิทธิและสดัส่วนที่ถือหุ้น (Right Offering) 

5.3.3 บคุคลที่เก่ียวโยงกันเป็นผู้ จดัจ าหนา่ยหรือผู้ จดัจ าหนา่ยชว่งของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรับประกัน
ผลการจ าหนา่ย 

5.3.4 จดัสรรให้ตามโครงการออกหลกัทรัพย์ให้กับพนกังานหรือผู้บริหาร (ESOP) 
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5.3.5 รายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท ารายการกับนิติบคุคล ซึง่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้ส่งคนเข้าไปดแูล
ควบคมุในนิติบคุคลดงักล่าว 

5.4 รายการที่พิสจูน์ได้ว่าเป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 

6. การค านวณขนาดรายการ 

ในการค านวณขนาดรายการ จะท าการค านวณมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ แล้วจงึน ามาเปรียบเทยีบกับมลูคา่ของ
รายการเก่ียวโยง ดงันี ้

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset (“NTA”)) หมายความว่า สินทรัพย์รวม หกั ด้วยสินทรัพย์ที่ไมมี่
ตวัตน เชน่ คา่ความนิยม คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี หกั ด้วยหนีส้ิน และส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี)   

ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ จะค านวณ NTA จากงบการเงินรวมฉบบัล่าสดุที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้ สอบบญัชี หากมีรายการที่เกิดขึน้หลงัวันที่ระบใุนงบการเงิน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจให้บริษัทใช้งบการเงินที่ได้มีการปรับปรุง
ตวัเลขด้วยรายการดงักล่าวที่ผู้ สอบบญัชีได้สอบทานตวัเลขแล้ว 

จากนัน้ จงึเปรียบเทยีบมลูคา่ของรายการเก่ียวโยงกันกับ NTA ว่ามีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ตามประเภท
รายการ ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 รายการธุรกิจปกติ 
6.1.1 รายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ท ารายการตามขัน้ตอนปกติ ไมต้่องค านวณขนาดรายการ 

6.1.2 รายการธุรกิจปกติที่ไมมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 
 

6.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
6.2.1 รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สิน

หรือมลูคา่อ้างอิง 

ท ารายการตามขัน้ตอนปกติ ไมต้่องค านวณขนาดรายการ 

6.2.2 รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และคา่ตอบแทนไมส่ามารถค านวณได้จากทรัพย์สิน
หรือมลูคา่อ้างอิง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (BoD) ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)
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6.2.3 รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่ไมมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 
 

6.3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ 

 
 

6.4 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

 
 

 

6.5 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

รายการความชว่ยเหลือทางการเงินแบง่ได้เป็น 2 กรณี คือ 

6.5.1 รายการรับความชว่ยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินที่บริษัทท ากับบริษัทอ่ืนที่
บคุคลที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นในสดัส่วนที่น้อยกว่าหรือเทา่กับบริษัท 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (เปิดเผย) ขนาดใหญ่ (BoD)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (BoD) ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (เปิดเผย) ขนาดใหญ่ (BoD)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (BoD) ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)
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6.5.2 รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินที่บริษัทท ากับบคุคลที่เก่ียวโยงกันที่ไมใ่ชนิ่ติบคุคล หรือบริษัทอ่ืนที่

บคุคลที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นในสดัส่วนทีม่ากกว่าบริษัท 

 
 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (BoD) ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ สูงกว่า) (ใช้ค่าที่ สูงกว่า)

ขนาดเล็ก (BoD) ขนาดใหญ่ (Shareholders)

100 ลบ. หรือ 3% ของ NTA

(ใช้ค่าที่ต ่ากว่า)
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7. การด าเนินการของบริษัทเม่ือมีรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ประเภทรายการที่เก่ียวโยงกัน ขนาดรายการ 
การด าเนินการของบริษัท 

เปิดเผยต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. รายการธุรกิจปกต ิ     

1.1 มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป1) ไมจ่ ากัด - - - 
1.2 ไมมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ขนาดเล็ก - - - 

ขนาดกลาง   - 
ขนาดใหญ่   

2) 
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ     
2.1 มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป1) และคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือ

มลูคา่อ้างอิง 
ไมจ่ ากัด 

 
- - - 

2.2 มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป1) และคา่ตอบแทนไมส่ามารถค านวณได้จากทรัพย์สิน
หรือมลูคา่อ้างอิง 

ขนาดเล็ก - - - 

ขนาดกลาง  - - 

ขนาดใหญ่   - 

2.3 ไมมี่เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ขนาดเล็ก - - - 
ขนาดกลาง   - 

ขนาดใหญ่   
2) 

1) ได้รับการอนมุตัิในหลกัการจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
2) ให้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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ประเภทรายการที่เก่ียวโยงกัน ขนาดรายการ 
การด าเนินการของบริษัท 

เปิดเผยต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ ขนาดเล็ก - - - 
ขนาดกลาง  - - 

ขนาดใหญ่   - 

4. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดเล็ก - - - 
ขนาดกลาง   - 
ขนาดใหญ่   

2) 
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ     
5.1 บริษัท รับ หรือ ให้ ความชว่ยเหลือทางการเงินกับบริษัทอ่ืนที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นใน

สดัส่วนที่น้อยกว่าหรือเทา่กับบริษัท 
ขนาดเล็ก - - - 
ขนาดกลาง   - 
ขนาดใหญ่    2), 3) 

5.2 บริษัท ให้ ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันดงัตอ่ไปนี ้
 บคุคลที่เก่ียวโยงกันที่เป็นบคุคลธรรมดา 
 บคุคลที่เก่ียวโยงกันที่เป็นนิติบคุคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสดัส่วนที่

น้อยกว่าสดัส่วนที่บคุคลที่เก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ที่มิใชบ่ริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่
กรณี ถือหุ้นในนิติบคุคลนัน้ 

    

ขนาดเล็ก   - 

ขนาดใหญ่    2), 3) 

2) ให้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
3) กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยและบคุคลที่เก่ียวโยงกันร่วมกันให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลซึง่บริษัทหรือบริษัทย่อยและบคุคลที่เก่ียวโยงกันเป็นผู้ ถือหุ้น ตามสดัส่วน

ที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบคุคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปหรือดีกว่า บริษัทจะได้รับการยกเว้นไมต้่องขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในรายการดงักล่าว 
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8. การอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
8.1 รายการที่เก่ียวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป 
เน่ืองจากการท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิใน

หลกัการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ดงันัน้ รายการที่เก่ียวโยงกันที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวข้างต้น สามารถด าเนินการได้โดยไมต้่องผ่านการขออนมุตัิการเข้าท ารายการจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้น ซึง่เป็นไปตามการอนมุตัิในหลกัการจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

8.2 รายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าท ารายการ ผู้ บริหาร

ของฝ่ายงานต้นเร่ืองที่เก่ียวข้อง เชน่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชี ฝ่ายปฏบิตัิการ หรือฝ่ายอ่ืนที่เป็นต้นเร่ือง จะต้อง
น าเสนอรายละเอียด ลกัษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ เพ่ือขอความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้ าท ารายการ โดยมี
ขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

8.2.1 ฝ่ายงานต้นเร่ืองที่เก่ียวข้องน าเสนอรายละเอียด ลกัษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ และจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานและข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดน าเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8.2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือจดัเตรียมวาระการประชมุ 

8.2.3 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับหนว่ยงานกับที่เก่ียวข้องเพ่ือจดัเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ โดยสรุปข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

8.2.4 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับเลขานกุารบริษัทในการจดัเตรียมวาระการประชมุเพ่ือน าเสนอความเหน็จาก
ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการตอ่ไป 

8.2.5 เลขานกุารบริษัทร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยสรุป
ข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

8.2.6 ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไมส่ามารถเข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิ
รายการนัน้ และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

8.3 รายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถอืหุ้น 
ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันทีต้่องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าท ารายการ ผู้บริหารของฝ่ายงาน

ต้นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง เชน่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏบิตัิการ หรือฝ่ายอ่ืนที่เป็นต้นเร่ือง จะต้อง
น าเสนอรายละเอียด ลกัษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ เพ่ือขอความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการ 
โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
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8.3.1 ฝ่ายงานต้นเร่ืองที่เก่ียวข้องน าเสนอรายละเอียด ลกัษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ และจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานและข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดน าเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8.3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือจดัเตรียมวาระการประชมุ 

8.3.3 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ โดยสรุปข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

8.3.4 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับเลขานกุารบริษัทในการจดัเตรียมวาระการประชมุ เพ่ือน าเสนอความเหน็
จากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

8.3.5 เลขานกุารบริษัทร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยสรุป
ข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

8.3.6 ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไมส่ามารถเข้าร่วมพิจารณารายการนัน้ 
และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.3.7 เลขานกุารบริษัทร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ทัง้ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องมีข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจที่เพียงพอ พร้อมแสดงรายช่ือและจ านวนหุ้นของบคุคลที่เก่ียวโยงกันที่ไมมี่สิทธิออกเสียง 

8.3.8 ประชมุผู้ ถือหุ้น และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี รายงาน
ประจ าปีของบริษัท หรือแบบรายงานอ่ืนใด รวมทัง้เปิดเผยการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ตลอดจนเปิดเผยรายการระหว่างกันและรายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวในงบ
การเงินของบริษัทตามที่มาตรฐานการบญัชีประกาศก าหนด 

 

 นโยบายและระเบยีบปฏบิตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกันนี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่ันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็น
ต้นไป 

 

 

(นาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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