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นโยบายการท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บจ/ป 22-01 เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งกฎเกณฑต์่างๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้ับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report) จึงจดัท านโยบาย
ควบคุมการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (“นโยบายฯ”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เกิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนั   

ทัง้นี ้นโยบายการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ก าหนดขึน้โดยยึดหลกัการ ดงัต่อไปนี ้
- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงั

และซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดม้ีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 
- เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
- มีระบบการตดิตามและตรวจสอบท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 
 

1. นิยาม 

“รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน” หมายถึง การท ารายการระหว่างบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ  

“บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั” หมายถึง บคุคลที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ
ตดัสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์องบคุคลนัน้ หรือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้รายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และนิยามอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งให้
เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ ตลท. และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ลักษณะและประเภทของรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
(1) เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท ารายการกบัผู้บริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผู้

ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  
(2) เมื่อบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยท ารายการกบันิติบคุคลใดๆ ที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุเป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือผูท้ี่จะไดร้บัเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลเหล่านัน้  

ทัง้นี ้รายการท่ีเก่ียวโยงกนัไม่รวมการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย 
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รายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงันี ้ 
(1) รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการคา้ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไข

การคา้ทั่วไป เช่น ขายสินคา้ ซือ้วตัถดุิบ ใหบ้รกิาร เป็นตน้  
(2) รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป เช่น การว่าจา้งขนส่งสินคา้ การว่าจา้งท าโฆษณา สญัญาว่าจา้ง

บรหิาร การรบัความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นตน้ 
(3) รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงไดว้่ามีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป เช่น เช่าอาคารเพื่อ

เป็นส านกังาน เช่าอาคารหรือท่ีดินเพื่อเป็นคลงัสินคา้ เป็นตน้ 
(4) รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ เช่น ซือ้เครื่องจักร  ซือ้เงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่าที่ดิน การไดร้ับ

สมัปทาน เป็นตน้ 
(5) รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ใหกู้ย้ืมเงิน ค า้ประกัน กูย้ืมเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้

วงเงินสินเชื่อของบคุคลเก่ียวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับคุคลเก่ียวโยงที่ค  า้ประกนัการกูย้ืม เป็นตน้ 
(6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นนอกจากรายการตามขอ้ (1) ถึง (5) 

 
3. มาตรการและขั้นตอนในการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ดงันี ้

(1) การพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ จะใชเ้กณฑร์าคาและเงื่อนไขทางการคา้เช่นเดียวกบัท่ีบรษิัทฯ ใชก้บั
คู่สญัญาทั่วไป โดยจะตอ้งมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ 

(2) ในกรณีที่สินคา้หรือบรกิารมีลกัษณะที่เป็นราคามาตรฐานชดัเจน มีผูซ้ือ้ผูข้ายในตลาดหลายราย บรษิัทฯ ควรหาขอ้มลู
เก่ียวกบัลกัษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัธุรกรรมที่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) ในกรณีที่สินคา้หรือบริการมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งท าตามความตอ้งการเฉพาะท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคาของสินคา้หรือบรกิารได ้บรษิัทฯ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้่าอตัราก าไรขัน้ตน้ที่บรษิัทฯ พึงไดร้บัจากรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัไม่แตกต่างจากธุรกรรมกบัคู่คา้อื่น และมีเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงอื่นๆ ไม่ต่างกนั 

(4) บริษัทฯ อาจจัดใหม้ีบุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ ผูส้อบบัญชี หรือ 
ผูป้ระเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของส านักงาน ก.ล.ต.  ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแต่งตัง้ขึน้ ใหเ้ป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าราคาดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

(5) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งจะท าธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าว
ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ เวน้แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิไวแ้ลว้ หรือขนาดของธุรกรรม
ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
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(6) หากบรษิัทฯ มีรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั บรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งักล่าวอย่างเครง่ครดั 

(7) บริษัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รายการที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการ
ระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(56-1 One Report) หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บั
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

(8) บริษัทฯ จะท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ และการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และ ตลท. 

(9) จดัใหม้ีการสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้ีการสุ่มสอบทานการท ารายการจริง ถูกตอ้ง
ตรงตามสญัญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้

 
4. หลักเกณฑใ์นการอนุมัติการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  

บรษิัทฯ ก าหนดอ านาจการอนมุตัิการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้
(1) กรณีการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไปตามที่เคย

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ไวแ้ลว้ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 
(2) กรณีการเข้าท ารายการที่ เก่ียวโยงกันที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 
(3) กรณีการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันที่มีขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

 
X  คือ มลูค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
NTA  คือ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

• รายการขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีมลูค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลา้นบาท หรือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัย์
ที่มีตวัตนสทุธิแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า  

ขนาดรายการ เลือกใช้ค่าทีสู่งกว่าระหวา่ง 
เล็ก X < 1 ลา้นบาท X < 0.03%NTA 
กลาง 1 ลา้นบาท < X < 20 ลา้นบาท 0.03%NTA < X < 3%NTA 
ใหญ ่ X > 20 ลา้นบาท X > 3%NTA 
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• รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมลูค่ามากกวา่ 1 ลา้นบาท แต่นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ต ่ากวา่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

• รายการขนาดใหญ่ คือ รายการท่ีมีมลูค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

 
 


