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บทคัดยอ

หลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ทําใหบริษัทจดทะเบียนไมถูกจํากัดมูลคาของรายการเกี่ยวโยงที่ไดกระทํา

ระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงซึ่งมีสวนไดเสียและมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งไดรับยกเวนจาก

การปฏิบัติตามกฎเกณฑการขออนุมัติตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไมตองแสดงเอกสาร

หลักฐานประกอบการกําหนดเงื่อนไขราคา ซ่ึงจากการศึกษาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน 

ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ที่บริษัทจดทะเบียนมีหนาที่เปดเผย แสดงใหเห็นปญหาและสภาพ

ทางปฏิบัติในการเปดเผยเงื่อนไขการคาทั่วไปที่บริษัทจดทะเบียนสวนใหญเลือกที่จะไมเปดเผยขอมูล

ราคาตอหนวย หรือปริมาณการขาย ขณะที่มีบริษัทจดทะเบียนบางแหงสามารถเปดเผยได แตการ

เปดเผยนั้นแสดงใหเห็นถึงระดับราคาและอัตรากําไรที่กวางมาก จนไมอาจถือไดวาเปนเงื่อนไข

การคาทั่วไป พบวาในกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค มีเพียงบริษัทเดียวจาก 36 บริษัท

ที่สามารถเปดเผยราคาตอหนวย แสดงใหเห็นชัดเจนวาทางปฏิบัติไมตอบประโยชนของหลักการ

ที่ใหยกเวนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปในการไมตองถูกจํากัดมูลคารายการและไมอยู

ภายใตการขออนุมัติตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไมสามารถ

แสดงไดวาราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกันที่ตนไดเขาทํานั้นสะทอนความเปนธรรมและ

ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนอยางแทจริง 

คําสําคัญ: รายการที่เกี่ยวโยงกัน เงื่อนไขการคาทั่วไป การเปดเผย ราคาตอหนวย
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Abstract

Under connected transaction regulations in Thailand, if the listed company enter into 

the connected transaction which is considered to be ordinary business course or the 

supporting activities of ordinary business course with normal commercial term, the said 

listed company does not need to comply with the disclosure and approval process under 

the connected transaction regulations and yet able to conduct those transaction without 

cap in monetary form and no rules require the listed company to submit any evidences of 

transaction. Nevertheless, according to SEC rules, the listed company must disclose the 

connected transactions in Form 56-2 (annual report) and Form 56-1, this research pointed 

out the practices on disclosure which most of the listed company choose not to disclose 

the price per unit or the quantity of sales whereas some listed company could disclose 

properly but the information showed that the price agreed by connected parties could not 

totally considered to be normal commercial term, the study showed there is only one from 

thirty-six listed company in the industrial sector could disclose price per unit. The results 

of the study indicated that listed companies practices on disclosure of normal commercial 

term clearly could not reflect the transparency of on the arm’s length basis referred by the 

listed companies.

Keywords: Connected Transaction, Normal Commercial Term, Disclose, Price per Unit
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บทนํา

ตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจดทะเบียนควรดําเนินกิจการดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการเปดเผยขอมูล

เปนหัวใจสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในธุรกิจ 

ซึ่งในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนอาจมีการ

เขาทํารายการที่สงผลใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและการถายเทผลประโยชนของบรษัิท 

เปนการกระทาํความผดิในการทาํรายการเก่ียวโยง

กัน (Abusive Related Party Transaction) 

ปญหาดังกลาวไมเพียงแตเปนปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในประเทศไทยเทาน้ัน แตยังเปนขอกังวลของ

หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค

เอเชีย เน่ืองจากมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบ

กิจการครอบครัว พึ่งพาอาศัยกันภายใตการ

ดําเนินงานของบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสุมเสี่ยง

ในการที่จะเกิดการผองถายผลประโยชนผานการ

ทํารายการตางๆระหวางกัน เชน ระหวางเจาของ

ทีมี่อาํนาจในการบรหิาร ระหวางผูถือหุนทีม่อีาํนาจ

ควบคุมและผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม ระหวาง

เจาของและผูบริหาร หรือระหวางเจาของกิจการ

และเจาหน้ี เปนตน ความขดัแยงเก่ียวกับสวนไดเสยี

ของบุคคลหรือกิจการตางๆ อาจสามารถนําไปสู

ปญหาภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ใน

การทีจ่ะตักตวงผลประโยชนโดยปราศจากการรบัรู

หรือตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแลหรือ

ผูถือหุนรายยอยซึง่ไมมอีาํนาจควบคมุ การเปดเผย

ขอมูลจึงเปนประเด็นสําคัญในการแสดงความ

โปรงใสตรวจสอบได และเพื่อใหผูถือหุนรายยอย

ไดเขาถึงขอมูลที่จําเปนอยางเทาเทียมกัน

 สาํหรบัประเทศไทย ไดมปีระกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดหลักทรัพย กําหนดกฎเกณฑในการเปดเผย

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหบริษัทจดทะเบียนตองทํา

รายการน้ันเสมอืนกระทาํกับบคุคลภายนอก (Arm’s 

length basis) ซึ่งในทางปฏิบัติ สามารถตีความ

คํานิยามตามกฎหมายไดกวางมาก จนครอบคลุม

หลายๆรายการ ใหตีความเขาขอยกเวนไดอยาง

กวางขวาง หากบริษัทจดทะเบียนเห็นวาการทํา

รายการระหวางกันเปนรายการธุรกิจปกตทิีม่เีง่ือนไข

การคาทัว่ไปแลว ก็จะไมตองคาํนวณมลูคารายการ

ในการนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผูถือหุน อีกทั้งไมมีขอกฎหมาย

บังคับใหบริษัทจดทะเบียนแสดงเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับการกําหนดระดบัราคาธุรกรรมทีม่เีง่ือนไข

การคาทั่วไปดังกลาว ทําใหผูถือหุนรายยอยที่ไมมี

อาํนาจบรหิาร นักลงทนุทัว่ไป หรอืแมแตหนวยงาน

กํากับดูแล ไมสามารถตรวจสอบรายละเอียดการ

ทําธุรกรรมดังกลาวไดโดยแทจริง เน่ืองจากไม

สามารถเขาถึงขอมลูราคาและเง่ือนไขของธุรกรรมได 

ซึง่แมวารายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจ

ปกติที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไปจะไมอยูภายใตการ

เปดเผยขอมลูตามหลกัเกณฑรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

แตบริษัทจดทะเบียนตองอยูภายใตหลักเกณฑการ

จัดทําขอมูลรายงานประจําป (แบบ 56-2) และ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่ง

สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตอง

เปดเผยรายการระหวางกันตามหลกัเกณฑ เง่ือนไข 

และวธีิการรายงานการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนควรตองเปดเผย

รายละเอียดเง่ือนการคาทั่วไป เพื่อสะทอนราคา
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และเง่ือนไขทีเ่ปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเท

ผลประโยชน แตในสภาพทางปฏิบัติของการเปด

เผยขอมูลดังกลาวยังมีรูปแบบแตกตางกัน ไมเปน

เอกภาพและรายละเอยีดทีเ่ปดเผยไมสามารถอางองิ

ความเปนเง่ือนไขการคาทั่วไปตามหลัก Arm’s 

length basis ไดอยางชดัเจน เชน ไมเปดเผยราคา

ตอหนวย ไมเปดเผยระดับอัตรากําไร นอกจากน้ี 

บริษัทจดทะเบียนมักจะนําขอมูลรายการระหวาง

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันตามมาตรฐาน

บัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีจัดทํารายงานงบการเงินตาม

หลักมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) 

เรือ่งการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน มาใชในการเปดเผยขอมูลในรายงาน

ประจาํป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมลู

ประจําป (แบบ 56-1) โดยสามารถพิจารณานัย

สาํคญัของรายการและสามารถรวมรายการในกลุม

เดยีวกันเพือ่เปดเผยแบบกลุมรายการได นอกจากน้ี 

คํานิยามและลักษณะธุรกรรมของรายการระหวาง

กันตามมาตรฐานบญัช ีตามเกณฑรายการทีเ่ก่ียวโยง

กัน และตามเกณฑการเปดเผยรายการระหวางกัน

ของ กลต. ยังมีขอแตกตางกันหลายประการ จึง

ทาํใหการเปดเผยรายการทีมี่เง่ือนไขการคาทัว่ไปบาง

ประเภท ยังไมเหมาะสมเพียงพอ อนึ่ง สํานักงาน 

ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแล ยังขาดแคลน

บคุลากรในการเขามาตรวจสอบอยางละเอยีดและ

ทัว่ถึง เน่ืองจากบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย

มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สวนหน่ึงเปนผลมาจากการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบการ

ตองการนําธุรกิจเขามาระดมทุนจากตลาดทุน

มากขึ้นกวาในอดีต ทั้งปญหาและสภาพทางปฏิบัติ

ในการเปดเผยขอมูลราคาและเง่ือนไขที่เปนธรรม

ที่ไมสามารถสะทอนความโปรงใสไดตามหลักการ

ดงักลาว สงผลใหผูใชขอมลูขาดแคลนขอมลูและไม

สามารถตรวจสอบการตดัสนิใจตามหลกัหนาทีข่อง

บคุคลทีไ่ดรับความไววางใจจากเจาของทรัพยสนิให

ทําหนาที่แทน ในการดูแลทรัพยสิน (หรือเรียกวา 

“Fiduciary duty”) ของกรรมการวาการตัดสินใจ

เขาทําธุรกรรมระหวางบุคคลที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทน้ัน ไดกระทาํอยางโปรงใสและ

เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุของบริษัทจริงหรือไม  

 จากกรณีขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเพื่อ

บงชีป้ญหาและสภาพทางปฏิบตัใินการเปดเผยขอมลู

เง่ือนไขการคาทั่วไปที่ไมสามารถสะทอนราคาและ

เง่ือนไขทีเ่ปนธรรม อนัจะเอือ้ใหเกิดชองวางในการ

ถายเทผลประโยชนในการทาํรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

เพือ่กระตุนใหมกีารสรางแนวทางกํากับดแูลและสราง

มาตรฐานในการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป 

และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป เก่ียวกับ

รายการระหวางกันของบรษิทัจดทะเบยีนในกรณทีี่

อางถึงเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยการสรางแนวทาง

ที่จะทําใหเกิดความชัดเจน แสดงถึงความโปรงใส

ในการทาํรายการทีอ่าจจะมผีลใหบคุคลทีม่สีวนไดเสยี

ไดรับประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึง

ไดตามปกติ มิใหเกิดชองวางในการปกปดการกระ

ทําความผิดเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 

เพือ่ความโปรงใสของตลาดทนุไทยในภาพรวม และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการปกปองผลประโยชน

ของผูถือหุนทีไ่มมอีาํนาจควบคมุ ในการทีจ่ะตดิตาม

ตรวจสอบการทําหนาที่ตามหลัก Fiduciary Duty 

ของกรรมการบริษัท ในกรณีการทํารายการที่

เก่ียวโยงกันทีม่เีง่ือนไขการคาทัว่ไป ใหมปีระสทิธิภาพ

ยิ่งขึ้น เฉพาะกรณีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ

อนุมัติรายการของกรรมการในรายการธุรกิจปกติ
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หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคา

ทั่วไป ซึ่งไมอยูในบังคับตองเปดเผยผานระบบของ

ตลาดหลกัทรพัย และไมตองคาํนวณมลูคารายการ

เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนอยางเชนกรณีที่

ไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

หลักการและความสําคัญของเง่ือนไข

การคาทั่วไป

 ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราช

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 เปนตนมา มาตรา 89/12 ของบทบัญญัติ

ดังกลาว ไดกําหนดให สาํนักงาน ก.ล.ต. เปนผูกําหนด

รายละเอียดและกํากับดูแลการทํารายการที่เก่ียว

โยงกันของบริษัทจดทะเบยีน สาํนักงาน ก.ล.ต. จงึได

ออกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.

21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่

เก่ียวโยงกันกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
3
 โดย

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของกับ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ไดแก ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เรือ่ง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ไดกําหนด

นิยามคําวา “เงื่อนไขการคาทั่วไป” ไวดังนี้

“เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป หมายความวา 

เง่ือนไขการคาทีม่รีาคาและเง่ือนไขทีเ่ปนธรรมและ

ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึง

เงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

 (1) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียน

หรือบริษัทยอยไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป

 (2) ราคาและเง่ือนไขที่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ใหกับบุคคลทั่วไป

 (3) ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียน

แสดงไดวาเปนราคาและเง่ือนไขที่ผูประกอบธุรกิจ

ในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป”

 จากนิยามที่กําหนดไวน้ัน เห็นไดวาสามารถ

ตคีวามความหมายของคาํวาเง่ือนไขการคาทัว่ไปได

อยางกวางขวาง หากพิจารณาองคประกอบอยาง

นอยทีส่ดุตามนิยามกําหนดคอื เปนเง่ือนไขการคาที่

มรีาคาและเง่ือนไขทีเ่ปนธรรมและไมกอใหเกิดการ

ถายเทผลประโยชน ซึง่รวมถึงเง่ือนไขทีม่รีาคาและ

เงื่อนไขตามขอ (1) (2) (3) โดยมิไดระบุชัดเจนวา 

ตองครบองคประกอบทั้ง 3 ขอ จึงจะถือไดวาเปน

เง่ือนไขการคาทั่วไป หรือหากสามารถอางอิงตาม

ขอใดขอหน่ึงในสามขอดงักลาว ก็สามารถอางไดวา

เขาลักษณะของเง่ือนไขการคาทั่วไปแลว และ

เน่ืองดวยการทีต่องหาราคาอางองิของบคุคลทัว่ไป

เพื่อประกอบการพิจารณา ทําใหราคาและเงื่อนไข

ที่อางอิงมีความยืดหยุนมาก ประกอบกับหลักฐาน

ในการอางอิงเปนลักษณะขอมูลภายในของบริษัท 

บริษัทมักจะไมเปดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งกําหนดให

เปดเผยขอมูล เชน ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของ

รายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคา

ขาย มูลคาของรายการระหวางกัน เปนตน หรือ

แมแตงบการเงินของบริษัท โดยอางวาเปนความ

ลับทางธุรกิจและเพื่อเหตุผลในทางการแขงขัน

3 
รายการที่เก่ียวโยงกัน, Simplified Regulation, กฎเกณฑที่เก่ียวของ [ออนไลน], แหลงที่มา, https://www.set.or.th/th/

 regulations/simplified_regulations/connected_transactions_p5.html 



ปญหาและสภาพทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยเงื่อนไขการคาทั่วไปในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

50

ทางธุรกิจ ซึ่งในทางปฏิบัติ หากจะมีการตรวจสอบ

นโยบายราคา อาจมเีพยีงการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีตามหลักการทางบัญชี วาเปนการกําหนด

นโยบายตามราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญา

กําหนด ซึ่งมาตรฐานบัญชีไมไดตองการหลักฐาน

แสดงการประกวดราคา หรือการเสนอราคาจาก

ผูประกอบการหลายๆ รายเพื่อเปรียบเทียบตรวจ

สอบวาบริษัทไดดําเนินการเลือกราคาและเง่ือนไข

ที่ดีที่สุดแลวแตอยางใด 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด

หลกัทรพัย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ไดเพิม่ขอกําหนด

ในหมวด 3/1 โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติมาตรา 

89/12 ซึ่งกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเก่ียวของ จะกระทําธุรกรรมกับ

บริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาว

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว 

เวนแตธุรกรรมดงักลาวจะเขาลกัษณะตามทีร่ะบไุว

ใน (1) – (4) และเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนสามารถ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดอยางครบ

ถวนถูกตอง สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไดมีหนังสือเวียน

ที่ กลต.จ. (ว) 38/2551 เร่ืองคําแนะนําในการ

ปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2551 เพื่อแนะนําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ขออนุมัติคณะกรรมการในการทําธุรกรรมที่เปน

ขอตกลงทางการคา กับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/12 ให

บริษัทจดทะเบียนที่อาจมีรายการที่เก่ียวโยงกัน

ที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไป ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 ไมวาจะเปนรายการใหมหรือรายการที่

ตอเนื่องจากรายการที่ทําไวอยูกอนแลว ควรจัดให

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อนําข อตกลง

ดังกลาวขออนมุัติจากคณะกรรมการหรือขออนุมัติ

ในหลักการจากคณะกรรมการ โดยในหนังสือเวียน

ฉบับดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต. ไดยกตัวอยาง

การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับขอตกลงทางการคาที่มี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไปเพื่อขออนุมัติในหลักการ

จากคณะกรรมการไวดวย

 จากบทบัญญัติกฎหมายและหนังสือเวียน 

ก.ล.ต. ขางตน ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม

จากเดิมที่ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันป 2546 

กําหนดวารายการทีเ่ก่ียวโยงกันทีเ่ปนรายการธุรกิจ

ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข

การคาทัว่ไป ฝายจัดการสามารถดาํเนินการไดโดย

ไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุม

ผูถือหุน เปลี่ยนเปนใหนําเสนอขอมูลเก่ียวกับขอ

ตกลงทางการคาที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไปขอ

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการดวย ซึ่งการ

พจิารณาการมเีง่ือนไขการคาทัว่ไป ตามตวัอยางใน

หนังสือเวียนขางตน ยังคงเปดชองใหใชดุลยพินิจ

คอนขางมาก เชนกรณี ธุรกรรมที่บริษัททํากับ

กรรมการ ผูบรหิาร เปรยีบเทยีบแลวมขีอตกลงหรอื

ราคาที่ไมแตกตางกันกับธุรกรรมที่โดยปกติทํากับ 

คูคาอื่น แตตัดสินใจเลือกทํากับกรรมการผูมีสวน

ไดเสีย กรรมการดังกลาวยอมไดประโยชนอยูเอง 

รวมถึง มิไดมีขอกําหนดวาจะตองมีการทบทวน

ขอตกลงดังกลาวทุกระยะเวลาใด ตองแสดง

เอกสารหลักฐานและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

อยางไร หรือตองมีขอจํากัดเกี่ยวกับการออกเสียง

ของกรรมการหรือไม 

 นอกจากน้ี ในตัวอยางขอตกลงทางการคา

ที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไป ตามหนังสือเวียน ก.ล.ต. 
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ฉบับดังกลาว ยกตัวอยางวา เงื่อนไขการคาทั่วไป 

กําหนดใหธุรกรรมเก่ียวกับสินคาและบริการตองมี

ลักษณะและราคาที่เปนมาตรฐานชัดเจน โดยเมื่อ

เปรียบเทียบธุรกรรมที่บริษัททํากับคูคาอื่น และ

ธุรกรรมที่บริษัททํากับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของแลว มีราคาหรือขอตกลง

อื่นๆ ไมแตกตางกัน จะเห็นไดวา การอางอิงขอมูล 

“ลักษณะและราคาที่เปนมาตรฐานชัดเจน” เพื่อ 

“เปรียบเทียบ” ธุรกรรมที่บริษัทไดเขาทํากับบุคคล

ทีเ่ก่ียวโยงกัน กับ ธุรกรรมทีบ่รษัิทไดเขาทาํกับคูคา

อื่น วามีเง่ือนไขและราคาไมแตกตางกัน น้ันเปน

เรื่องที่เปนไปไดยาก เนื่องจากไมไดมีกฎเกณฑทาง

กฎหมายที่ เ ก่ียวข องในการตรวจสอบถึงการ

เปรียบเทียบใบเสนอราคาอยางแทจริง 

กฎเกณฑเก่ียวกับการเปดเผยเง่ือนไข

การคาทั่วไป

 (1) การเปดเผยตามหลักเกณฑรายการที่

เกี่ยวโยงกัน

 เน่ืองจากการตัดสินใจของกรรมการบริษัท

และผูบริหาร ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผล

ประโยชนอยางมีนัยสําคัญ กรรมการบริษัทและ

ผูบริหารจึงควรทํารายการโดยผานกระบวนการ

อนุมัติที่โปรงใส พิจารณารายการดวยความรับ

ผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต โดยผูมีสวน

ไดเสียในรายการดังกลาวไมไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและเปนรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนสูงสุดของบริษัท เสมือนการทํารายการ

กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึง

มีระบบการติดตามตรวจสอบและเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอ ที่จะทําใหผูถือหุนทุกรายมั่นใจไดวา 

การทํารายการของกรรมการบริษัทเปนไปตาม

ขั้นตอนที่ถูกตองและไมมีการเอื้อใหเกิดการผอง

ถายผลประโยชนสวนตนโดยทางตรงหรือทางออม 

  1) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่งการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

  2) เกณฑการเป ดเผยข อมูลตาม

เหตุการณของตลาดหลักทรัพย

(ก) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

เก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตักิาร

ใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 

(ข) ประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรือ่งหลกัเกณฑ เง่ือนไข และวธีิการจัด

สงสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555 

 (2) การเปดเผยตามหลักเกณฑอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

 1) หลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ใหเปดเผยรายการระหวางกัน

(ก) ประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแหงประเทศไทย เรือ่งการเปดเผยขอมลู

และการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการ

ทีเ่ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ขอ 9 ใหบรษัิทจดทะเบยีน

เปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันในรายงานประจําป

ของบริษัท ตามหลกัเกณฑทีกํ่าหนดในประกาศคณะ

กรรมการ กลต. วาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธี
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การเก่ียวกับการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย

   (ข)  ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุที ่ทจ. 44 /2556 เรือ่ง หลกัเกณฑ เง่ือนไข 

และวธีิการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย กําหนดใหรายงานประจําปตองมีขอมูล

ตามแบบ 56-1 และ 56-2

   (ค) คู  มื อการ จัดทํ าแบบแสดง

รายการประจําป (56-1) ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามที่

แบบฟอรมรายงานแบบ 56-1 และ 56-2 ทายประกาศ

ของกลต. กําหนดใหเปดเผยรายการระหวางกัน โดย

คูมือการจัดทําแบบแสดงรายการประจําป (56-1) 

ของสํานักงาน ก.ล.ต. ไดกําหนดเรื่องการเปดเผย

รายการระหวางกันไววา ใหบริษัทฯ อธิบายลกัษณะ

ของรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบาย

ในการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต โดยนิยาม

บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน และบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง 

นั้นมีขอแตกตางที่สําคัญในบางประการ ไดแก 

 กรณีบคุคลธรรมดา “บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน” จะ

ตีความครอบคลุมถึงบุคคลที่จะไดรับการเสนอให

เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่

ออกหลกัทรพัย และผูทีเ่ก่ียวของ รวมถึงบคุคลทีโ่ดย

พฤติการณบงชี้ไดวา เปนผูทําการแทนหรืออยู

ภายใตอิทธิพลของบุคคลตาม (ก)–(ซ) ตัดสินใจ

การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรอืการดาํเนินงาน

อยางมีนัยสาํคญั หรือบุคคลอืน่ทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ 

เห็นวามพีฤตกิารณในทาํนองเดยีวกัน ซึง่ครอบคลมุ

กวางกวา “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง”

 กรณีนิติบุคคล “บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” จะ

ตีความครอบคลุมถึงนิติบุคคลใด ๆ ที่มีผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมเปน บุคคลตาม

(ก)-(ง) รวมถึงผูทีเ่ก่ียวของและญาตสินิทของบคุคล

ตาม (ก)-(ง) ดวย

  2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรบัปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตาม

มาตรฐานบัญชีนั้น ขอพิจารณาเรื่อง การวัดขนาด

รายการทีอ่าจจะไมเปนไปตามหลกั Arm’s Length 

Basis ยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายกําหนดวา

ตองแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบการคํานวณ

ราคาสําหรับธุรกรรมที่บริษัทที่มีความเก่ียวโยงทํา

ระหวางกัน แมวาปจจุบันจะมีคําสั่งกรมสรรพากร

ที่ 113/2545 เกี่ยวกับการกําหนดราคาโอน หรือ 

Transfer Pricing แตเน่ืองจากคาํสัง่กรมสรรพากร

ฉบับน้ี ไมมีผลเปนกฎหมาย นิติบุคคลจึงยังไมอยู

ภายใตบังคับใหตองแสดงการคํานวณราคาตลาด

ตามคําสั่งดังกลาว ทําใหขอมูลที่จะตองจัดทําเพื่อ

ใชประกอบการเปดเผยขอมูลการทํารายการกับ

กิจการทีเ่ก่ียวของกัน ยงัคงมคีวามไมชดัเจน อกีทัง้ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรือ่งการเปดเผยขอมลูและการปฏิบตัิ

การของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

พ.ศ. 2546 เองก็มิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

คํานวณราคาและเงือ่นไขที่เปนธรรม หรือวิธแีสดง

การเปรียบเทียบราคากับผูประกอบการอื่น อันจะ

เปนหลักฐานแสดงวาธุรกรรมนั้นๆ จะไมกอใหเกิด

การถายเททางผลประโยชนระหวางบุคคลที่

เ ก่ียวโยงกัน ดังน้ัน การที่บริษัทจดทะเบียน
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จุฑามาศ สิงหอนุรักษ

จะตีความรายการที่ เ ก่ียวโยงกันว ามีเ ง่ือนไข

การคาทั่วไป จึงยังมีความไมชัดเจนโปรงใส

เทาทีค่วร นอกจากน้ี ขอพจิารณาเก่ียวกับการจัดทาํ

รายงานทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล จะ

พิจารณาเปดเผยรายการที่เห็นวาจะมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของกิจการ อาจทําใหเกิดชองวาง

ในการแบงรายการขนาดใหญใหมีขนาดเล็กลง 

เพื่อไมใหปรากฏผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ

ในทางบัญชีได และเน่ืองดวยมาตรฐานบัญชีฉบับ

ดงักลาว กําหนดใหกิจการตองเปดเผยความสมัพนัธ

ระหว างบุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวข องกันใน

ทุกกรณีที่มีการควบคุมเกิดขึ้น แมว าจะไม มี

รายการคาระหวางกันเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม จึง

ทําใหมีธุรกรรมที่เขาขายตองเปดเผยจํานวนมาก 

ผูบริหารจึงตองใชดุลยพินิจในการเลือกรายการ

ทีค่วรเปดเผย ทาํใหขอมลูบางประการอาจจะไมถูก

เปดเผยได

หลักเกณฑการเปดเผยเง่ือนไขการคา

ทั่วไปในตางประเทศ

 หลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขการคาทั่วไป

ใน Chapter 14A EQUITY SECURITIES 

CONNECTED TRANSACTIONS ซึ่งเปนกฎ

เกณฑทีใ่ชกํากับบรษัิททีม่หีลักทรพัยจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยของฮองกงในเรื่องของ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ตามนิยามเง่ือนไขการคาทั่วไปของฮองกง 

หมายความถึง เง่ือนไขที่คู สัญญาสามารถไดรับ 

หากธุรกรรมที่ทําเปนราคาตลาดหรือไมดอยกวาที่

บุคคลที่เก่ียวโยงไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป สวน

รายการธุรกิจปกต ิหมายความถึง รายการทางการ

คาหลักของกิจการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทําเพื่อ

ความดํารงอยู ของการคาตามปกติ นอกจากน้ี 

Chapter 14A ขอ 71
4
 ยังไดกําหนดหนาที่การ

เปดเผยขอมลูในรายงานประจําป เก่ียวกับรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 

4 
14A.71 The listed issuer’s annual report must contain the following information on the connected transactions 

 conducted in that financial year (including continuing connected transactions under agreements signed in

 previous years):

 (1) the transaction date;

 (2) the parties to the transaction and a description of their connected relationship;

 (3) a brief description of the transaction and its purpose;

 (4) the total consideration and terms;

 (5) the nature of the connected person’s interest in the transaction; and

 (6) for continuing connected transactions,

  (a) a confirmation from the listed issuer’s independent non-executive directors on the matters set out in rule 

   14A.55 ; and

  (b) a statement from the listed issuer’s board of directors whether the auditors have confirmed the matters 

   set out in rule 14A.56.
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 สําหรับการพิจารณาการเปดเผยเง่ือนไข

การคา ตาม Chapter 14A.71 (4) น้ัน ตอง

พิจารณาตามหลักเกณฑ Chapter 14A.51 ซึ่ง

กําหนดเง่ือนไขการทาํรายการเก่ียวโยงกันทีเ่กิดขึน้

ตอเน่ือง ใหตองมีการทําเปนสัญญาและกําหนด

หลักเกณฑในการคํานวณราคาที่ตองจายใหแกกัน 

รวมถึง ตนทุนที่ทั้งสองฝายมีภาระตองจาย ราคา

ตอหนวยในรายการซื้อขายสินคาและบริการ 

คาเชาตอปในกรณีเชาอสังหาริมทรัพย และคา

บริหารจัดการในอัตราสวนเปนรอยละของคา

กอสรางทั้งจํานวน
5
 

 นอกจากน้ี ยังมีข อกําหนดเพิ่มเติมตาม

แนวทางปฏิบัติ Guidance Letter ฉบับที่ HKEx-

GL73-14
6
 เรื่องแนวปฏิบัติเก่ียวกับนโยบายการ

กําหนดราคาและการเปดเผยขอมลู ตามบทบัญญตัิ 

Chapter 14A.51 ถึง 14A.59 และ 14A.71 ถึง 

14A.72 ในหัวขอยอยเร่ือง นโยบายราคา โดย

ตลาดหลักทรัพยฮองกงไดวางแนวปฏิบัติ ในกรณี

ที่บริษัทเขาทําสัญญารายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น

ตอเน่ือง บริษัทตองมีการกําหนดราคาที่แนนอน

ยกตัวอยางเชน คาตอบแทนที่กําหนดเปนจํานวน

เงินแนนอน โครงสรางราคา ราคาตอหนวย 

 จากสภาพปญหาตามสมมติฐาน ผูศึกษา

จึงไดทําการศึกษาขอมูลโดยจํากัดขอบเขตของ

ขอมูลที่ต องการนํามาแสดงเปนตัวอยาง คือ

การเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนกลุ ม

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งมี

แหลงขอมูลจากรายงานประจําป และแบบแสดง

ขอมูลรายการประจําป หรือ แบบ 56-1 ป 2558
7

โดยผูศึกษาทําการคัดกรองขอมูลเฉพาะรายการ

ที่เปนการซ้ือหรือขาย วัตถุดิบ หรือ สินคา การ

ใหหรือรับบริการ เชน ขนสงสินคา การมีสัญญา

การจัดการ การใหหรือรับบริการเปนที่ปรึกษา 

หรือความชวยเหลือทางเทคนิค ซึ่งเปนรายการ

ธุรกิจปกติทั่วไป โดยไมรวมรายการเก่ียวโยงกัน

ประเภทอื่น เชน การเชาหรือใหเชา (รวมการทํา

สัญญาเชาระยะยาว) เชน ที่ดิน สํานักงาน คลัง

สินคา การซื้อขายสินทรัพย หรือการใหสิทธิใน

การใชสินทรัพย การจัดหาเงินทุน การรับหรือ

ใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน กูยืมเงิน คํ้า

ประกัน เปนตน
8
 กลุมอุตสาหกรรมพลังงานและ

สาธารณูปโภค มีลักษณะรายการทั้งการซื้อขาย

และการใหบริการ ซึ่งโดยสภาพควรจะมีราคา

ตอหนวยการซื้อขาย หรือราคาตอหนวยการ

5 
14A.51 A written agreement for a continuing connected transaction must contain the basis for calculating the 

 payments to be made. Examples include sharing of costs incurred by the parties, unit prices for goods or services 

 provided, annual rental for leasing a property, or management fees based on a percentage of the total 

 construction cost.

6 
HKEx GUIDANCE LETTER, HKEx-GL73-14 (Published in March 2014) (Rule reference updated in July 2014), 

 Guidance on pricing policies for continuing connected transactions and their disclosure

7 
แบบแสดงรายการประจําป ขอมูลสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 เปนรายงานฉบับลาสุด ณ วันที่จัดทําขอมูล เพื่อเสนอเปนหัวขอ

 เอกัตศึกษาฉบับนี้ 

8  
อางอิงบางสวนของตัวอยางรายการระหวางกันที่ตองเปดเผยรายละเอียด คูมือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล แบบ 56-1 แบบ 

 69-1
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ใหบริการที่ชัดเจน หรือหากไมมีราคาตอหนวย

ตองเปดเผยระดับอัตรากําไรได ผู ศึกษาจึงได

กําหนดหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลจํานวน 6 

ขอ ดังตอไปนี้

 1. การเปดเผยขนาดรายการ 

 จากการตรวจสอบในทางปฏิบัติของบรษัิทจด

ทะเบยีนสวนใหญมกีารเปดเผยมลูคารายการสองป

เปรียบเทยีบกัน อกีทัง้คูมือจดัทาํแบบแสดงรายการ

ขอมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 กําหนดใหบริษัทจด

ทะเบียนแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและ

บริษัทยอย โดยอยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 

3 ปที่ผานมาเพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมในอนาคต 

ดังน้ัน การเปดเผยรายการระหวางกันซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับงบการเงิน จึงควรแสดงขอมูลเปรียบ

เทยีบทีใ่กลเคยีงกันและสอดคลองกัน จึงกําหนดให

มาตรฐานการเปดเผยทีด่ ีคอืสองปเปรยีบเทยีบกัน

 2. การเป ดเผยลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

จากคู มือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล

แบบ 56-1 แบบ 69-1 กําหนดใหระบชุือ่กลุมบคุคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง และลกัษณะความสมัพนัธ เชน 

เปนคูสมรสของผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบริษัทที่

ผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ เปนตน โดย

ลกัษณะความสมัพนัธจะบงชีใ้หเห็นชดัเจนวาบคุคล

ใดเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนอันมิพึงไดตามปกติ

อยางไร ในอันที่จะเกิดการเอื้อประโยชนตอกัน 

กอนจะพิจารณาตอไปวารายการที่ทําระหวางกัน

มีลักษณะและมูลคารายการเปนเทาใด 

 3. การเปดเผยราคาตอหนวย

 จากประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ซึง่กําหนดนิยามเง่ือนไขการคาทัว่ไปประกอบ

กับตัวอยางเง่ือนไขการคาทั่วไปตามหนังสือเวียน 

ก.ล.ต. กําหนดวาตองมีราคาและลักษณะเปน

มาตรฐานชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับคูคาอื่นแลว

ไมแตกตางกัน ซึ่งจากบทกอนจะเห็นไดวาการเปด

เผยราคาตามขอนี้ ควรตองเปดเผยราคาตอหนวย

เปนหลัก ดังเชนขอกําหนดของ Listing Rule ของ

ฮองกง โดยตองเปดเผยการปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ตลาดหลักทรัพยฮองกงกําหนดใหมีนโยบาย

ราคา รวมถึงราคาตอหนวยดวย ราคาตอหนวย

จึงเปนตัววัดหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการที่จะ

เปรียบเทยีบราคาซือ้ ราคาขาย หรือการบริการ ได

อยางชัดเจนวารายการเก่ียวโยงไดกระทําอยูบน

พื้นฐานความเปนเง่ือนไขการคาทั่วไป ในการ

ศึกษานี้จึงใชมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 

 4. การเปดเผยลักษณะรายการ

จากคู มือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล

แบบ 56-1 แบบ 69-1 กําหนดใหเปดเผยลักษณะ

รายการ ซึง่เปนขอมลูทีบ่งบอกรายละเอยีดประเภท

รายการ เชน ขายไฟฟา ขายวตัถุดบิ รบัจางบรหิาร

งาน รับจางกอสราง วารายการระหวางกันทีบ่รษัิท

จดทะเบยีนเขาทาํกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงน้ัน 

มลีกัษณะรายการอยางไร สญัญาทีเ่ขาทาํชือ่สญัญา

อะไร สินคาหรือการบริการที่ระหวางกันคืออะไร 

เขาลักษณะรายการธุรกิจปกติหรือไม 
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 5. การเปดเผยปริมาณ

จากคูมอืจัดทาํแบบแสดงรายการขอมลู แบบ 

56-1 แบบ 69-1 กําหนดใหเปดเผย ซึ่งในทางหนึ่ง 

ปริมาณรายการจะชวยใหผูใชขอมูลสามารถหา

ราคาตอหนวยโดยออมได ปรมิาณหนวยรายการจึง

มีความสาํคญัทัง้ในแงของการบอกปรมิาณโดยตรง

ของการซื้อขายหรือการบริการระหวางกัน และ

ยังสามารถใชหาราคาตอหนวยไดโดยทางออมอีก

ดวย เชน สัญญาที่ทํากบับุคคลภายนอก มูลคาการ

บริการตอป 10 ลานบาท ตอ 10 เมกะวัตต แต

สัญญาที่ทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มูลคา

การบริการตอป 8 ลานบาท ตอ 10 เมกะวตัต ทาํให

เห็นไดชดัวาราคาตอหนวยตอปทีท่าํกับบุคคลทีอ่าจ

มีความขัดแยงมีราคาตํ่ากวา

 5. การเปดเผยเงื่อนไขรายการ

จากคูมอืจัดทาํแบบแสดงรายการขอมลู แบบ 

56-1 แบบ 69-1 ที่กําหนดใหเปดเผย เงื่อนไขของ

รายการ ซึง่เปนเง่ือนไขทางการคาทีคู่สญัญาตกลง

กันตามสัญญาแตละฉบับ ประกอบกับประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดนิยาม

เง่ือนไขการคาทัว่ไป วาเปนเง่ือนไขทีเ่ปนธรรมและ

ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และหนังสือ

เวียน กลต. กําหนดใหเง่ือนไขและราคาตองมี

มาตรฐานชัดเจนและเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญา

ที่ทํากับคู สัญญาอื่นแลวไมแตกตางกัน บริษัท

จดทะเบียนจึงจําเปนตองเปดเผยเง่ือนไขรายการ

ที่เข าทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันเพื่อ

สะทอนวาทําอยูบนเง่ือนไขที่เปนธรรมจริง เชน 

วตัถุประสงคของสญัญา ระยะเวลาสญัญา สวนลด 

หรอืขอกําหนดสทิธิพเิศษอืน่ใดทีบ่คุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแยงกันไดรับ เงื่อนไขการเลิกสัญญา เปนตน 

จากการกําหนดหลกัเกณฑการเปดเผยขอมลู

ขางตน และขอมูลที่ไดรับในการเก็บขอมูลเพื่อ

ประกอบการจัดทําเอกัตศึกษา สรุปไดดังนี้

สรุปการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนตามการเก็บขอมูล (มีจํานวน 36 บริษัท ที่มีการเปดเผย

ขอมูลรายการระหวางกัน
9
)

ลักษณะการเปดเผย สรุปรายละเอียด (จํานวนบริษัท)

1. การเปดเผยขนาดรายการโดยเปรียบเทียบ

   ขนาดรายการ 2 ปขึ้นไป

บริษัทที่เปดเผย จํานวน 18 บริษัท 

2. การเปดเผยลกัษณะความสมัพนัธระหวางบคุคล

   ที่อาจมีความขัดแยง 

1. ระบุบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จํานวน 17 บริษัท

2. ระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 20 บริษัท

3. ระบุบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จํานวน 5 บริษัท

3. การเปดเผยราคาตอหน�วย บริษัทที่เปดเผย จํานวน 1 บริษัท

4. การเปดเผยลักษณะรายการ บริษัทที่เปดเผย จํานวน 34 บริษัท

5. การเปดเผยปริมาณรายการ บริษัทที่เปดเผย จํานวน 4 บริษัท

6. การเปดเผยเง� อนไขรายการ บริษัทที่เปดเผย จํานวน 4 บริษัท

9 
เนื่องจาก ABPIF และ IEC ไมมีธุรกรรมรายการระหวางกันในป 2558 สวน SOLAR ไมมีรายการระหวางกันประเภทที่ผูเขียน

 เก็บขอมูล 
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 โดยสรุป การศึกษานี้พบวาสภาพทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการเปดเผยเง่ือนไขการคาทั่วไปในการ

ทํารายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจ

ปกติที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน 

จากเกณฑทั้ง 6 ขอ มีบริษัทจดทะเบียนจํานวน 3 

บริษัท สามารถเปดเผยได 4 ขอ ซึ่งมากที่สุด ขณะ

ที่มีบริษัทจดทะเบียนจํานวน 10 บริษัท เปดเผยได 

3 ขอ มีบริษัทจดทะเบียน 15 บริษัทเปดเผยได 2 

ขอ และมี 6 บริษัท เปดเผยไดเพียง 1 ขอ โดย

มี 2 บริษัทไมเปดเผยรายละเอียด แตใหไปดูใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน แตทัง้น้ี มีเพยีงบรษัิท

เดียวที่สามารถเปดเผยราคาตอหนวย นอกจากน้ี 

มีบริษัทจดทะเบียนเพียง 4 บริษัท ที่สามารถเปด

เผยปริมาณรายการ เพื่อใชในการคํานวณมูลคา

ตอหนวยตอป อันจะสามารถทําใหคํานวณเปรียบ

เทียบราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก แสดงใหเห็นวา 

บริษัทจดทะเบียนสวนใหญเลือกที่จะไมเปดเผย

ขอมูลราคาตอหนวย หรือปริมาณการขาย ขณะ

ที่มีบริษัทจดทะเบียนบางแหงสามารถเปดเผยได 

และการเปดเผยน้ันแสดงใหเห็นถึงระดับราคา

และอัตรากําไรที่กวางมาก จนไมอาจถือไดวาเปน

เงื่อนไขการคาทั่วไป อันจะสามารถทําใหบริษัทจด

ทะเบยีนทาํรายการทีเ่ก่ียวโยงกันไดโดยไมถูกจํากัด

มูลคารายการ และไมตองรายงานการทํารายการ

ตอตลาดหลกัทรพัยและผูถือหุนตามหลกัเกณฑการ

ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 ถึงแมวาหลักการและเหตุผลในการบัญญัติ

หลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขการคาทั่วไป สวนหน่ึง

เพือ่เปนการเอือ้ใหเกิดความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจที่เปนการคาปกติของกิจการที่มีเง่ือนไขและ

ราคาที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผล

ประโยชน เพื่อลดภาระผูประกอบธุรกิจใหไมตอง

ตกอยูภายใตกฎเกณฑที่ตองดําเนินการตามหลัก

เกณฑดังเชนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น แต

จากสภาพขอเท็จจริงในการเปดเผยขอมูลในแบบ 

56-1 แสดงใหเห็นชัดเจนวาทางปฏิบัติไมตอบ

ประโยชนของหลักการดังกลาว จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองวางมาตรฐานการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น อยู

บนมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เพื่อมิใหผูประกอบ

การอาศัยชองวางการตีความนิยามและความไม

ชัดเจนของหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเพื่ออาง

วาเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตนเขาลักษณะ

เง่ือนไขการคาทั่วไปเสมอไป โดยหากบริษัท

จดทะเบียนอางการมีเง่ือนไขการคาทั่วไป บริษัท

ดงักลาวตองแสดงรายละเอยีดการกําหนดเง่ือนไข

และราคาของสัญญาอยางชัดเจน หากไมสามารถ

แสดงรายละเอียดเน่ืองจากเกรงวาเปนความลับ

ทางการคาหรือดวยเหตุจําเปนอื่นใด บริษัทตอง

คํานวณมูลคาตามปกติโดยถือวาไมเขาลักษณะ

เง่ือนไขการคาทั่วไป เพื่อความเปนรูปธรรมของ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนํามาซึ่งความ

โปรงใสของตลาดทุนไทยโดยรวม



ปญหาและสภาพทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยเงื่อนไขการคาทั่วไปในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

58

บรรณานุกรม

จุฑาทอง จารุมิลินท. “การบริหารความเสี่ยง และ

 การดําเนินการตาม Arm’s Length 

 Principle.” สรรพากรสาสน 53, no. 5 

 (พฤษภาคม 2549): 83-87. http://www.

 sanpakornsarn.com/page_article_detail.

 php?aID=17.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. “ประกาศคณะ

 กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

 ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง

 กัน พ.ศ. 2546.” https://www.set.or.th/

 th/regulations/rules/disclosure_files/

 BorJorPor2201 _1_TH.pdf

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, คณะกรรมการ

 กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  . 

 “ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 

 ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา

 รายการที่เก่ียวโยงกัน.” http://www.sec.

 or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/

 Documents/t3rs3.pdf

-------. “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

 และตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง 

 การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับ

 การออกและเสนอขายหลักทรัพย.” http://

 capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/

 5362s.pdf

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงาน

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

 หลักทรัพย. “หนังสือเวียนที่ กลต.จ. (ว) 

 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง

 คําแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 

 (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

 ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551.” 

 http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/

 data/4436s.pdf

-------. คูมือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล แบบ 

 56-1 แบบ 69-1. กรุงเทพฯ: ฝายพัฒนา

 บริ ษัท สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2556. 

 http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/

 data/6153s.pdf

“พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 พ.ศ. 2535.” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 

 ตอนที่ 22. 16 มีนาคม 2535. http://

 www.sec.or.th/TH/SECInfo/Laws

 Regulation/Documents/ SECAct_2559_

 codified.pdf

ศิลปพร ศรีจันเพชร. “บัญชี Npaes กับภาษี 

 ตอน บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน.” 

สรรพากรสาสน 62, no. 10 (ตุลาคม 2558): 

 79-82. http://www.sanpakornsarn.com/

 backend/magazine-file/file1447742950.

 pdf

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. “คูมือ

 อธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 

 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ

 กิจการที่เก่ียวของกัน.” http://www.fap.

 or.th/upload/9414/6S0vqNxabG.pdf

“Chapter 14a Equity Securities: Connected 

 Transactions.” http://www.hkex.

 com.hk/-/media/hkex-market/listing/



59วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

จุฑามาศ สิงหอนุรักษ

 rules-and-guidance/listing-rules-

 contingency/main-board-listing-rules/

 equity-securities/chapter_14a

“HKEx Guidance Letter HKEx-Gl73-14.” 

 http://en-rules.hkex.com.hk/net_file_

 store/new _rulebooks/g/l/gl7314.pdf

IASC Foundation Education. “Ias 24 

 Related Party Disclosures: Technical 

 Summary.” http://www.tagi.com/

 Up loadF i l e s / I FRS_AND_ IASB_

 Standards/IAS24.pdf.

Mehta, Darpan, Abhay Saboo, and Keyur 

 Shah. “Related Party Dealings Ordinary 

 Course of Business and Arm’s Length.” 

International Taxation 11(December 

 2014): 461-67. https://ilt.taxmann.com/

 articles/international%20taxation%20

 megazine/dec%202014/Darpan%20

 Mehta.pdf


