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นโยบายเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

1. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถงึ การท ารายการระหวา่งบริษัทจดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทจดทะเบียนกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทจดทะเบียน 

ภายใต้ระเบียบของตลาดหลกัทรพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.)  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)1 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนดให้ 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หมายถึง : 

(1) กรรมการ  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ  รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  

(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลในต าแหน่งดงัต่อไปนีใ้นบริษัท หรือ

บริษัทยอ่ย : 

(ก) ผู้บริหาร  

(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ค) ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน  

(ง) ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ 

(จ) ผู้ เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลในข้ (ก) ถึง (ง) 

(3) บคุคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมบ่งชีไ้ด้ว่าเป็นผู้กระท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) ในขัน้ตอน
ของการตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการด าเนินงาน หรือบคุคลอื่นๆ ที่  ตลท. ชีว้่า
บคุคลนัน้มีพฤติกรรมเช่นเดียวกบับคุคลข้างต้น 

หมายเหต ุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มี

ต าแหนง่เทียบเทา่รายที่ 4 ทกุราย รวมถึงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้

ไปหรือเทียบเทา่ 

 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน

หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของนิติบคุคลนัน้ โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
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 ผู้มีอ านาจควบคุม หมายถึง บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการ กลา่วคือ (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติ

บคุคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ (2) ควบคมุคะแนนเสียง

สว่นใหญ่ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตอุื่นใด  หรือ (3) 

ควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดไมว่า่โดยตรงหรืออ้อม 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่เก่ียวข้องของ บคุคลเก่ียวโยง คือบคุคลหรือห้างหุ้นสว่น ตามมาตรา 258 (1)-(7) 

ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัเดิม ได้แก่ 

(1) คูส่มรส 

(2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

(3) ห้างหุ้นสว่นสามญัที่บคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 

(4) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่บคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิด หรือจ ากัด

ความรับผิดรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 30  

(5) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้น

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 

(6) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนท่ีบคุคลดงักลา่ว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) 

ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30  

(7) นิติบคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ที่มีอ านาจจดัการใน

ฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

ญาติสนิท  หมายถึง บุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ได้แก่   

คูส่มรส บิดา มารดา พี่น้อง บตุร และคูส่มรสของบตุร 

2. ขัน้ตอนการด าเนินการส าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท าธุรกิจกับบริษัทที่มีกความเก่ียวโยงกันกับบุคคลอันอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นที่เหมาะสมส าหรับรายการที่เกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อก าหนดและเง่ือนไขของรายการนัน้ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของ

รายการที่เกิดขึน้เป็นราคาที่ผ่านการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว ในกรณีที่ ไม่สามารถเทียบราคา

ตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องแนใ่จวา่ราคานัน้สมเหตผุลและรายการดงักลา่วนัน้สร้างประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มี

สว่นได้เสยี หากคณะกรรมการตรวจสอบไมส่ามารถประเมินรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขาดประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการประเมิน ให้บริษัทว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกบริษัทมาเป็นผู้ประเมินและให้

ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันนัน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น (ขึน้อยู่ในแต่ละ

กรณี) จะน าความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตดัสินใจ ห้ามไม่ให้กรรมการผู้ที่มี

สว่นเก่ียวข้องกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีสว่นในการออกเสยีงโวต หรือเข้าร่วมการประชมุที่เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง

กนันัน้ๆ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูของรายการที่เก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) ตามระเบียบข้อบงัคบัท่ีก าหนดไว้ 

3. ประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3.1 รายการธุรกิจปกติ 

1.1 มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  

1.2 ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

รายการธุรกิจปกติ คือ รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ 

3.2 รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  

2.1 มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  

2.2 ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการทางที่ท าบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อสนบัสนุนรายการธุรกิจปกติที่มี

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

หมายเหต ุ:  เง่ือนไขการค้าทัว่ไป คือ เง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

(2) ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป  

(3) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะ

ท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
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(1) รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี และไมส่ามารถแสดงได้วา่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

(2) รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 

(3) รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน  

ให้และ/หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน คือ การให้หรือการรับความช่วยเหลอืทางการเงินนัน้รวมถึง การให้

กู้หรือการกู้ยืมเงิน การค า้ประกนั การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเช่ือของบคุคลเก่ียวโยง การจ่าย

คา่ธรรมเนียมให้กบับคุคลเก่ียวโยงที่ค า้ประกนัการกู้ยืม เป็นต้น 

4. ขนาดรายการแตล่ะประเภทท่ีต้องด าเนินการตามระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ดงันี ้
 

ประเภทรายการ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1. รายการธุรกิจปกติ  
   

1.1 เง่ือนไขการค้าทัว่ไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ 

1.2 ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ ตลท. 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 
   

2.1 เง่ือนไขการค้าทัว่ไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ 

2.2 ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ ตลท. 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 3 ปีและไม่มีเ ง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป 

อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการและ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ ตลท. 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

4. รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ ตลท. 
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ประเภทรายการ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน 

   

5.1 ให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่    

ก). นิติบคุคลที ่    

(i). บริษัทถือหุ้ นมากกว่าหรือ

เทา่กบับคุคลที่เก่ียวโยงถือ  

อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ ตลท. 

(ii). บริษัทถือหุ้ น น้อยกว่าหรือ

เทา่กบับคุคลที่เก่ียวโยงถือ  

ก). รายการท่ีเก่ียวโยงทีน้่อยกวา่ 100 ล้านบาท หรือ 3%NTA แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ – 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ ตลท.  

ข). รายการท่ีเก่ียวโยงที่เทา่กบัหรือมากกวา่ 100 ล้านบาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จ านวนใด

จะต ่ากวา่ – อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมลูตอ่ ตลท. 

ข). บคุคลที่เก่ียวโยง  1. รายการที่เก่ียวโยงที่น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า

กวา่ – อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ ตลท.  

2. รายการท่ีเก่ียวโยงที่เทา่กบัหรือมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จ านวน

ใดจะต ่ากวา่ – อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมลูตอ่ ตลท. 

 

5.2 รับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

 

อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ ตลท. 

 

5. มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(1) รายการที่เก่ียวโยงกันขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท (X < 1 ล้านบาท) หรือ ไม่เกิน 

0.03% มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (X < 0.03%NTA) 

(2) รายการที่เก่ียวโยงกนัขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลูค่าเกิน 1 ล้านบาทและน้อยกว่า 20 ล้านบาท (1 ล้าน

บาท < X < 20 ล้านบาท) หรือมากกว่า 0.03% มลูค่าสินทรัพย์สทุธิและน้อยกว่า 3% มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ 

(0.03%NTA* < X < 3%NTA) โดยนบัเอามลูคา่ที่สงูกวา่เป็นเกณฑ์  



นโยบายเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  7 

 

(3) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดใหญ่ คือ รายการท่ีมีมลูคา่เทา่กบัหรือเกิน 20 ล้านบาท (X > 20 ล้านบาท) หรือ 

มีมลูคา่เทา่กบัหรือเกิน 3% มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (X > 3%NTA) โดยนบัเอามลูคา่ที่สงูกวา่เป็นเกณฑ์ 

หมายเหต ุ: 

NTA = มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ินรวม – สว่นผู้ ถือหุ้นที่ไม่มี

อ านาจควบคมุ (ถ้ามี)) 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม  ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหกัสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนทีก่่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั  เช่น สมัปทาน ประทานบตัร เป็นตน้ 

6. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหม ่

ส าหรับรายการที่เก่ียวโยงกนัใหม่ หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องติดต่อเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้ง

วตัถปุระสงค์ หลกัการและเหตผุล มลูคา่ ราคา ข้อก าหนดและเง่ือนไขของรายการนัน้ตอ่เลขานกุารของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่ารายการที่เก่ียวโยงกันนัน้เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันเป็นรายการประเภทใด และเพื่อขอ

อนุมตัิจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามข้อก าหนด นอกจากนีบ้ริษัทจะ

ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบ  ประกาศ และข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ตลท. และก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูของรายการที่เก่ียวโยงกนัและนโยบาย

ของบริษัท 

นอกจากนี ้เมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะท าธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวโยง บริษัทจะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ เสยี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่สามารถประเมินรายการที่เก่ียวโยงกันเนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเช่ียวชาญที่จ าเป็นต่อการ

ประเมิน ให้บริษัทวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกบริษัท เช่น นกัประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เป็นต้น เป็นผู้ประเมินและ

ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น (ขึน้อยู่ในแต่ละ

กรณี) จะน าความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการ

ตดัสนิใจ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความตัง้ใจที่จะหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับกรรมการและ

ผู้บริหาร 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บคุคลที่เก่ียวโยงอื่นๆ ด้วยเหตุนีค้ณะกรรมการจึงได้อนุมตัิในหลกัการของการให้อ านาจฝ่ายจัดการในการอนุมตัิ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสมเหตผุล โปร่งใส และไมท่จุริตตอ่เง่ือนไข โดยจะต้องอยูใ่นกรอบว่ารายการที่เก่ียวโยงกนันัน้
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เป็นรายการท่ีมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เหมือนกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขทางการค้าที่บริษัทพึงท ากบับคุคลทัว่ไปที่ไม่

มีความเก่ียวโยงกบับริษัท ภายใต้สถาณการณ์ที่คล้ายคลงึกนั ซึ่งรวมถึงมีการเจรจาทางธุรกิจ (ตามเง่ือนไขทางการ

ค้าปกติ) และการปราศจากอิทธิผลจากสถานะของผู้มีความเก่ียวโยงไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีความ

เก่ียวโยงอื่นๆ ตามแตก่รณี 

อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เก่ียวโยงกันที่นอกเหนือจากการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่ายจัดการ

สามารถอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมลูค่าในแต่ละการท ารายการเท่ากบัหรือไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยมี

มลูค่ารวมของรายการนัน้ๆ ตลอดทัง้ปีงบประมาณไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ รายการที่เก่ียวโยงเหลา่นีจ้ะถูก

รายงานแยกกนัในแตล่ะไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในทกุไตรมาส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงกนัทัง้รายการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

และรายการใหม่เพื่อติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการการอนุมัติของรายการ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อ

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ 

8. การเปิดเผยข้อมลู 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการทกุ

ไตรมาส 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะถกูรายงานในงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และจะถกูเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปีหรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ตามข้อบงัคบัก าหนด 

หมายเหต ุ: รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (A related party transaction) ที่ถกูรายงานโดยผู้ตรวจสอบบญัชี

ในงบการเงินไมเ่พียงแคร่วมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงัที่ระบไุว้ข้างต้นเทา่นัน้ ยงัรายงานรวมถึงรายการที่ท าระหว่างกนัของ

บริษัทในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจะให้ความสนใจแค่รายการที่

เก่ียวโยงกนัเทา่นัน้ 


