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1. วตัถุประสงค์  
บริษทัในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ท ารายการของบริษทัจดทะเบียน กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั  ทั้ งน้ีเพื่อให้บริษทัมีการ
ปฏิบติังานเกิดความโปร่งใส  มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกนั 
บริษทัไดก้ าหนดให้มีกระบวนการท างานท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยความระมดัระวงัและ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งเป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก และมีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจวา่การท ารายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้ง   ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
2. ค านิยาม 
“บริษัท” หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)   
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยออ้มเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูบ้ริหารสูงสุด
ลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุก ราย และใหห้มายความรวมถึงผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่าของ
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การท ารายการระหว่างบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั 
“บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั” หมายถึง ผูมี้อ  านาจควบคุมการตดัสินใจของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย เช่น ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ รวมถึงผูท่ี้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น หรือ นิติบุคคลท่ีมีบุคคล
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ดังกล่าว เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในนิติบุคคลนั้ น หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
“ผู้มีอ านาจควบคุม” หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจ ควบคุมกิจการ กล่าวคือ  

- ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น  

- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม  
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ ไม่วา่ โดยตรงหรือออ้ม  

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ บุคคลเก่ียวโยง คือบุคคล ตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรส 
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากดัความรับผิด หรือจ ากดัความ
รับผดิรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 30 
(5) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 
(6) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) 
ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 
(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ท่ีมีอ านาจจดัการฐานะ
เป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 
“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไดแ้ก่  
คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร และคู่สมรสของบุตร 
“สินทรัพย์ทีม่ีตัวตนสุทธิ” หมายถึง สินทรัพยร์วมหกัดว้ยสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใชจ่้าย
รอตดับญัชี และหกัดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
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3. เหตุผลในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
เพื่อให้การปฏิบติังานในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย กบั บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
4. ประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
4.1 รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจท่ีมี
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น ขายสินคา้  ซ้ือวตัถุดิบ  ใหบ้ริการ 
4.2 รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการทางท่ีท าเพื่อสนบัสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไป เช่น การวา่จา้งขนส่งสินคา้ การวา่จา้งท าโฆษณา สัญญาวา่จา้งบริหาร การรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค 
4.3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอายสุัญา
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงไดว้า่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น เช่าอาคารเพื่อเป็นส านกังาน  เช่าอาคาร
หรือท่ีดินเพื่อเป็นคลงัสินคา้ 
4.4 รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ เป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์สิทธิการให้หรือ
รับบริการ เช่น ซ้ือเคร่ืองจกัร  ซ้ือเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่าท่ีดิน การไดรั้บสัมปทาน 
4.5 รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการท่ีบริษทั หรือบริษทัย่อย รับหรือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้ย้มืเงิน การ
ค ้ าประกนั การรับความช่วยเหลือทางการเงิน  เช่น การกู้ยืมเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงิน
สินเช่ือของบุคคลเก่ียวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับุคคลเก่ียวโยงท่ีค ้าประกนัการกูย้มื 
5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.1 พิจารณารายการท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นรายการประเภทใด และท ากบับริษทั บริษทัย่อย กบับริษทั/บุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัตด้ิานการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

หน้าที ่4/4 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

 

5.2 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ค านวณมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทัเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด     
5.3 กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัท และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัหลักการโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ โดยรายการ
ดงักล่าว ตอ้งเป็นรายการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งน าเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
5.4 กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน พิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภท และอ านาจด าเนินการ
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงทุกรายการตอ้งผา่นการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการจากคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัเสมือน
กบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุ้นทุกราย และน าเสนอรายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถอนุมติัหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  
5.5 กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทัอาจจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                              -  ลายมือช่ือ - 

                                  (นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย)์ 

                                                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 


