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นโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำอนมุัติ

นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อใหร้ำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อเป็นกำร
รกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องพระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน 
ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบหรือสอบ
ทำนจำกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้บริษัทฯ ตอ้งได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือที่
ประชมุผูถ้ือหุน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัในเรื่องใด บริษัทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำ
และใหค้วำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกลำ่ว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถกูน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมที่เสนอนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ 
โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ /หรือมีกำร
เปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด และ/หรือสำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหผู้เ้ชี่ยวชำญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัดงักลำ่ว 
เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตัดสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ือหุน้ตำมแต่กรณี 
โดยกรรมกำรผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทั้งจะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 
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ทัง้นี ้ในหลกักำรใหฝ่้ำยบริหำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำธุรกรรมดังกลำ่ว หำกธุรกรรมดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติและมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนพึงกระท ำกับ
คู่สัญญำทั่วไปในลกัษณะเดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็น
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่ มีควำมเกี่ยวข้อง และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเป็นไปตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุัติไวแ้ลว้ หรือขนำดของธุรกรรม
ไม่จ  ำเป็นตอ้งได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์รวมถึงข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

อนึ่ง ณ วันท่ีมีผลใชบ้งัคบัของเอกสำรฉบบันี ้กรอบกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่
เป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่ วไป มีรำยละเอียดตำมที่ระบุในเอกสำรแนบ 1 และเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือผูท้ี่ต้องปฏิบัติทรำบอย่ำงทั่ วถึงเกี่ยวกับหลักเกณฑก์ำรเข้ำท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ใหก้รรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ที่ตอ้งปฏิบัติ 
ปฏิบติัตำมคู่มือกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันท่ีบริษัทฯ จดัท ำขึน้อย่ำงเคร่งครดั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับปรุง
ใหคู้่มือกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ ขัน้ตอน และหลกัเกณฑข์องพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัท่ีมีกำรปรบัปรุง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 

นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัฉบบันี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนมุติั ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  

                                                            

            นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 



 

3 / 10 

 
  

       เอกสารแนบ 1 
กรอบการท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันที่มีขอ้ตกลงทางการค้าทีเ่ป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงำนที่

ก  ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และคู่มือกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ และเพื่อใหก้ำรท ำธุรกรรม
ของบริษัทฯ มีควำมคล่องตัวและมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไดพ้ิจำรณำอนุมัติ
กรอบกำรท ำรำยกำรโดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่
ปรำศจำกอิทธิพลในฐำนะที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ที่ไม่
ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์และ/หรือ สำมำรถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีกำรก ำหนดรำคำ
หรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม โดยที่ไม่ตอ้งน ำรำยกำรดังกลำ่วไปขออนุมติัจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ อีกครัง้ 

ในกำรนี ้ลกัษณะกำรท ำธุรกรรมที่สำมำรถอธิบำยไดว้่ำเป็น “ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับที่
วิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้ง”  ไดแ้ก ่

(1) ธุรกรรมที่ โดยปกติบริษัทฯ ท ำกับคู่ค้ำอื่น (ที่ ไม่ใช่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ บุคคลที่มีควำม
เกี่ยวขอ้ง) และสินคำ้หรือบริกำรที่เกี่ยวขอ้งมีลกัษณะและรำคำที่เป็นมำตรฐำนชัดเจน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบธุรกรรมที่บริษัทฯ ท ำกับคู่ค้ำอื่น และธุรกรรมที่บริษัทฯ ท ำกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือบคุคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งแลว้ มีรำคำ เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่ไม่แตกต่ำงกนั 

(2) ธุรกรรมที่บริษัทฯ ท ำกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งเท่ำนั้น แต่สินคำ้หรือ
บริกำรที่เกี่ยวขอ้งมีลกัษณะและรำคำที่เป็นมำตรฐำนชัดเจน มีผู้ซือ้ผูข้ำยในตลำดหลำยรำย 
บริษัทฯ สำมำรถหำขอ้มูลเกี่ยวกับลกัษณะและรำคำมำตรฐำนในตลำด เพื่อน ำมำเปรียบเทียบ
กบัธุรกรรมที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งได ้และเมื่อเปรียบเทียบแลว้ รำคำ 
เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงอื่น ๆ สำมำรถเทียบเคียงกนัได ้

(3) ธุรกรรมที่ โดยปกติบริษัทฯ ท ำกับคู่ค้ำอื่น (ที่ ไม่ใช่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ บุคคลที่มีควำม
เกี่ยวขอ้ง) โดยสนิคำ้หรือบริกำรที่เกี่ยวขอ้งมีลกัษณะเฉพำะ หรือมีกำรสั่งท ำตำมควำมตอ้งกำร
โดยเฉพำะ ท ำให้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำของสินค้ำได้ แต่บริษัทฯ สำมำรถแสดงได้ว่ำ 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจำกธุรกรรมระหว่ำงกนัไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกบัคู่คำ้อื่น หรืออตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งไดร้ับจำกธุรกรรมระหว่ำงกันไม่
ต่ำงจำกธุรกรรมกบัคู่คำ้อื่น และมีเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงอื่น ๆ ไม่แตกต่ำงกนั 
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 โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบทกุไตรมำส ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมี
กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่ อสั่ งกำรให้ผู้บริหำรที่ เกี่ ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผูบ้ริหำรที่เกี่ยวขอ้งไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำร
ปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงักลำ่วต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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คู่มือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

คณะกรรมการบริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมตัินโยบายการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2565 และประกาศใช้นโยบายดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) จัดท า และ
ด าเนินการใหม้กีารประกาศใช้คู่มอืการท ารายการที่เกีย่วโยงกนัตามที่ก าหนดในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืผูท้ีต่้องปฏบิตัทิราบอย่างทัว่ถงึ เพื่อ
ใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง ทัง้น้ี คู่มอืการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
1. ค านิยามทีเ่กีย่วขอ้ง 

"บริษทัย่อย" หมายถงึ บรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
(ก) บรษิทัทีผู่อ้อกหลกัทรพัยม์อี านาจควบคุมกจิการ 
(ข) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกจิการ 
(ค) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริม่จากการอยู่ภายใต้

อ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) 
 

"ผู้มีอ านาจควบคมุ" หมายถงึ บุคคลทีม่อี านาจควบคุมกจิการดงัน้ี 
(1) การถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงในนิตบุิคคลหน่ึงเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

นิตบุิคคลนัน้ 
(2) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของนิตบุิคคลหน่ึง ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย

อ้อม หรอืไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(3) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยอ้อม 
 

"รายการท่ีเก่ียวโยงกนั" หมายถงึ รายการระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
"การตกลงเข้าท ารายการ" หมายถึง การเข้าไปหรอืตกลงใจเข้าท าสญัญา หรอืท าความตกลงใด ๆ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อก่อให้เกดิการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การให้เช่าหรอืเช่าสนิทรพัย ์
การให้หรอืรบับรกิาร การให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ และการออกหลกัทรพัย์ใหม่ รวมทัง้เพื่อ
ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืการสละสทิธใินการกระท าดงักล่าว 
 
"บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั" หมายความรวมถงึบุคคลดงัต่อไปน้ี  
(1) กรรมการของนิตบุิคคลทีม่อี านาจควบคุมกจิการของบรษิทัฯ 
(2) คู่สมรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการตามขอ้ (1) 
(3) นิตบุิคคลทีบุ่คคลตาม (1) หรอื (2) มอี านาจควบคุมกจิการ 
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(4) บุคคลใดที่กระท าการด้วยความเข้าใจหรอืความตกลงว่า หากบรษิัทฯ ท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์  
ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปน้ีจะได้รบัประโยชน์ทางการเงนิด้วย ทัง้น้ี เฉพาะการท า
ธุรกรรมดงักล่าว 
(ก) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
(ข) บุคคลทีม่อี านาจควบคุมกจิการของบรษิทัฯ 
(ค) กรรมการของบุคคลทีม่อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
(ง) คู่สมรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลตามขอ้ (ก) (ข) หรอื (ค) 

(5) บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ บจ/ป 22-01 ซึง่รวมถงึ  
(ก) ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 
(ข) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ีของบรษิัทฯ หรอื

บรษิทัย่อย 
1. ผูบ้รหิาร 
2. ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
3. ผูม้อี านาจควบคุม 
4. บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุม 
5. ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญาตสินิทของบุคคลตามขอ้ 1. ถงึ 4. 

(ค) บุคคลใด ๆ ทีโ่ดยพฤตกิารณ์บ่งชีไ้ดว้่าเป็นผูท้ าการแทนหรอือยู่ภายใต้อทิธพิลของบุคคลตามขอ้ (ก) 
และ (ข) ต่อการตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญั 
หรอืบุคคลทีท่ีม่พีฤตกิารณ์ท านองเดยีวกนั 
 

"ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารสี่รายแรกต่อจากผู้จดัการ ลงมา และผู้ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที่สี ่ทุกราย รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน
สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
 
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายถึง ผู้ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมในนิตบุิคคลใดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของนิตบุิคคลนัน้ โดยนบัรวมการถอืหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
"ผู้ท่ีเก่ียวข้อง" หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ตามที่ก าหนดในกฎหมายและประกาศที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรสของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
(2) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึบุคคลตาม (1) หรอื (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทีบุ่คคลที่เกี่ยวโยงกนั รวมถึงบุคคลตาม (1) หรอื (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบั

ผดิ หรอืจ ากดัความรบัผดิทีม่หีุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
(5) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั รวมถึงบุคคลตาม (1) หรอื (2) หรอื (3) 

หรอื (4) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
(6) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึบุคคลตาม (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) 

หรอื (5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
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(7) นิตบุิคคลทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัมอี านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิตบุิคคล 
 
 

"อ านาจควบคมุกิจการ" หมายถงึ  
(1) การถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงในนิตบุิคคลหน่ึงเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

นิตบุิคคลนัน้ 
(2) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของนิตบุิคคลหน่ึงไม่ว่าโดยตรงหรอือ้อม 

หรอืไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(3) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมดไม่ว่าโดยตรง

หรอือ้อม 
 

"ญาติสนิท" หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรส 
(2) บดิา มารดา 
(3) พีน้่อง 
(4) บุตร และคู่สมรสของบุตร 

 
2. ประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(1) รายการธุรกจิปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บรษิัทฯ หรอืบริษทัย่อยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ 
เช่น การขายไอศกรมี และผลติภณัฑอ์าหารและขนมแช่แขง็ และการซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องมอื
เครื่องใช ้เป็นต้น 
• หากมเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป1 บรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อยสามารถท ารายการดงักล่าวตามอ านาจอนุมตัิ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได้ 
• ไม่มเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

(2) รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ เป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกจิโดยทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยท าเพื่อสนับสนุนรายการธุรกจิปกติของบรษิทัตน เช่น การเช่าที่ดนิระยะสัน้ และการ
เช่าอาคารพาณิชยร์ะยะสัน้ เป็นต้น  
• หากมเีงื่อนไขการค้าทัว่ไป1 บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยสามารถท ารายการดงักล่าวตามอ านาจอนุมตัิ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได้ 
• ไม่มเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

                                                         
1 เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป คอื เงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถงึเงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและ
เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
1. ราคาและเงือ่นไขไม่ต่างจากทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 
2. ราคาและเงือ่นไขไม่ต่างจากทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 
3. ราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขทีผู่้ประกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนัให้กบับุคคล

ทัว่ไป 
4. มลีกัษณะและราคาและเงือ่นไขเป็นมาตรฐาน หาไดง้่ายในตลาด มมีลูค่าอ้างองิชดัเจน 
5. อตัราขัน้ก าไรขัน้ตน้และเงื่อนไขไม่ต่างจากทีบ่รษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยได้รบั/หรอืทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัได้รบัจากบุคคลทัว่ไป (กรณี สนิค้าหรอื

บรกิารมลีกัษณะสัง่ท าตามความตอ้งการโดยเฉพาะ) 
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(3) รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่มอีายุสญัญาไม่เกนิ 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามเีงื่อนไข
การค้าทัว่ไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็นส านักงาน หรอืการเช่าอาคารหรือที่ดนิเพื่อเป็นคลงัสินค้า 
เป็นต้น 

(4) รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ สทิธิในการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การให้หรอืรบับรกิาร เช่น การซื้อเครื่องจกัร ซื้อเงนิลงทุน ขายอาคาร ขาย
สทิธกิารเช่าทีด่นิ หรอืการไดร้บัสมัปทาน เป็นต้น 

(5) รายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ซึ่งรวมถึงการให้กู ้หรอืการกูย้มืเงนิ การค ้าประกนั การ
จ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงนิสนิเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืนิตบุิคคลที่บรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อยถอืหุน้น้อยกว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับุคคลที่เกีย่วโยงกนัหรอืนิตบุิคคล
ทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยถอืหุน้น้อยกว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ทีค่ ้าประกนัการกู้ยมื รวมถึงพฤตกิารณ์
อื่นท านองเดยีวกนั 

(6) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการตาม (1) ถงึ (5) 
 

3. ขัน้ตอนการด าเนินการและการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บรษิทัฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการและบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการพจิารณาการท ารายการทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัน้ี  
(1) เลขานุการบรษิทัฯ เป็นผู้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามนิยาม

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และมหีน้าที่ปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั  อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืทนัทีที่มี
เหตุการณ์ทีท่ราบขอ้มลูชดัเจน เช่น กรรมการลาออกและมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ เป็นต้น 

(2) ในกรณีทีม่ลีกัษณะการท ารายการทีอ่าจเขา้ข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
(ก) หน่วยงานทีจ่ะท ารายการส่งรายละเอยีดของรายการใหฝ่้ายการเงนิเพื่อเกบ็รวบรวมรายการ 
(ข) หน่วยงานที่จะท ารายการส่งรายละเอียดของรายการ ได้แก่ ข้อมูลประเภทของรายการ และ

หลกัฐานเพื่อพสิจูน์ว่าเป็นรายการธุรกจิปกติหรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิทีม่เีงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งอยู่ภายใต้หลกัการที่ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ แล้ว ให้เลขานุการบรษิทัฯ และ/หรอื ฝ่ายการเงนิ พจิารณาในเบื้องต้น 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไข
การค้าทัว่ไปและไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งอยู่ภายใต้หลกัการที่ได้รบัอนุมตัจิากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ แล้ว หน่วยงานที่จะท ารายการสามารถด าเนินการตามอ านาจ
อนุมตัขิองบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไดท้นัท ี 

(ค) ในกรณีที่ไม่มีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายการธุรกจิปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ที่มี
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไปและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่อยู่ภายใต้หลกัการทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่จะท ารายการประสานงานกบัฝ่าย
การเงนิเพื่อค านวณมูลค่ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

(ง) เมื่อค านวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเรยีบรอ้ยแล้ว ให้หน่วยงานที่จะท ารายการประสานงาน
และเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาลกัษณะและขนาดของรายการตามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกบั
การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

(จ) ในการขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการของบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) ให้หน่วยงานที่จะท ารายการที่มกีารท ารายการที่
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เกี่ยวโยงกนั จดัเตรยีมรายละเอียดในการท ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง และประสานงานไปยัง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจดัเตรยีมวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 
หรือบรษิัทย่อย เพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการ  (แล้วแต่กรณี) ทัง้น้ี ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกดิขึ้น บรษิทัฯ จะจดัให้มี
บุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิที่มคีวามเป็น
อสิระเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ หรือ
บรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) 

(3) ฝ่ายการเงินมีหน้าที่สรุปข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัทัง้หมดของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นราย  
ไตรมาสเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 

การขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมสีิทธอิอกเสยีง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มสี่วนได้เสยี ทัง้น้ี ในการขออนุมตัิจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตัง้ที่
ปรกึษาการเงนิอสิระ (IFA) ให้ความเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเหน็ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบรษิทัฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสีย่ง 
เป็นต้น     

กรณีบุคคลที่เกีย่วโยงกนัเป็นหน่วยงานของรฐั นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืกจิการทีห่น่วยงาน
ของรฐัหรอืนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้นเป็นเจ้าของ ให้บรษิัทฯ ได้รบัยกเว้นไม่ต้องขออนุมตัิการเข้าท า
ธุรกรรมดงักล่าวจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หากไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 
 
4. รายการที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เรื่องการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ต้องเข้าลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้  

(2) การใหกู้ย้มืเงนิตามระเบยีบสงเคราะหพ์นกังานและลกูจา้ง 
(3) ธุรกรรมทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงของบรษิทัฯ หรอืคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมสีถานะเป็น 

(ก) บรษิทัย่อยที่บรษิัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทัย่อย หรอื 

(ข) บรษิทัย่อยที่กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งถอืหุน้หรอืมสี่วนไดเ้สยีอยู่ดว้ยไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจ านวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่กฎหมายและประกาศที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

(4) ธุรกรรมที่ได้ร ับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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5. การตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
ในทุกไตรมาส ฝ่ายการเงินมีหน้าที่ประเมินความน่าเชื่อถือของรายการที่เกี่ยวโยงกันทัง้รายการที่มี 

การด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและรายการใหม่เพื่อติดตามการปฏิบัติตามหลกัการอนุมตัิของรายการ ฝ่ายการเงนิจะ
รายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ต่อไป 

 
6. การเปิดเผยขอ้มลู 

(1) รายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ืองจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส 

(2) รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัจะถูกรายงานในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรายไตรมาสและรายปีทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีตามทีก่ฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ทัง้น้ี ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการติดตาม เสนอแนะการแกไ้ขและด าเนินการใหม้กีารประกาศใชคู้่มอื
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัฉบบัน้ี ให้สอดคล้องกบักฎ ระเบียบ ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัทีม่กีารปรบัปรุง แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 
 
                                                                                  
 


