นโยบายรายการระหว่างกัน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารท ารายการของบริ ษ ัท กับ บุ ค ลที่ เกี่ ย วโยงกัน เป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกมีระบบการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้การทา
รายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คานิยาม
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อ ยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั
“การตกลงเข้ าทารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรื อตกลงใจเข้าทาสัญญา หรื อทาความตกลงใด ๆไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อ มเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การให้เช่ า หรื อ เช่าสิ นทรัพย์
การให้ ห รื อ รั บ บริ ห าร การให้ ห รื อ รับ การช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น และการออกหลัก ทรั พ ย์ใ หม่ รวมทั้งเพื่ อ
ก่อให้เกิดสิ ทธิหรื อการสละสิ ทธิในการกระทาดังกล่าว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
และให้รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องตาม มาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”)
1. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
1.1 ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
1.2 นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริ ษทั หรื บริ ษทั ย่อย
(ก) ผูบ้ ริ หาร
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผูม้ ีอานาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
(จ) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
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1.3 บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็ นผูท้ าการแทนหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของบุคคลตาม
1.1 ถึง 1.2 ต่อการตัดสิ นใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบุคคลอื่นที่
ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน
2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ
1.1 บุคคลที่มอี านาจควบคุมกิจการของบริ ษทั และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็ นนิติบุคคลให้หมายความ
รวมถึงกรรมการของนิ ติบุคคลนั้นด้วย
1.2 คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม 2.1
1.3 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 2.1 หรื อ 2.2 มีอานาจควบคุมกิจการ
1.4 บุคคลอื่นทีม่ ีลกั ษณะตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม 2.1 หรื อ 2.2 จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสาหรับการทาธุรกรรมนั้น
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสาย
งานบัญชีหรื อการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าและให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา
89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรื อทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกของเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดย
ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึ่ งโดยพฤติการณ์มีอิท ธิ พลต่อ การกาหนด
นโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ น
ผูถ้ ือหุ้น หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญาหรื อการอื่นใดก็ตาม
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อ ง” หมายความว่า บุคคลหรื อ ห้ างหุ้นส่ วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ งระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ญาติ ส นิ ท ” หมายความว่า บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“เงื่ อนไขการค้ า โดยทั่ว ไป” หมายความว่า เงื่อ นไขการค้าที่มี ราคาและเงื่อ นไขที่ เป็ นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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1. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้รับ หรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2. ราคาและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั แสดงได้ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้บุคคลทัว่ ไป
“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริ ษทั กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจทัว่ ไปมีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั
กระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ตน
“การให้ และ/หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน” “การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน” “การให้ ความ
ช่ วยเหลือทางการเงิน ” หมายความว่ า การให้หรื อการรับความช่ วยเหลือ ทางการเงินด้วยการรับ หรื อ ให้กู้ยืม
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน

นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องและแจ้งให้ บริ ษทั ทราบ เพื่อ ให้ บริ ษทั มีข้อ มู ล สาหรับ ใช้ป ระโยชน์ ในการดาเนิ นการตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยต้องนาเสนอการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะ
นาเสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อขออนุมตั ิทารายการ
ยกเว้น รายการที่ มี ข้อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เงื่ อ นไขทางการค้า โดยทั่ว ไป ซึ่ งได้รั บ อนุ มัติ ในหลัก การจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้สามารถทาได้
4. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการดาเนิ นการของบริ ษทั เมื่อมีรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5. กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่ งต้องเป็ น
ธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะ
เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
6. ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็ นผูอ้ นุ มตั ิหรื อออกเสี ยงลงมติในเรื่ อ ง
ดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอาจแต่งตั้งผูป้ ระเมินอิสระเพือ่ ทา
การประเมินและเปรี ยบเทียบราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการที่เกี่ยวโยง
กันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และบริ การ
5. รายการรับหรื อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ให้ความสาคัญ ต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษทั เป็ น
ส าคัญ ดังนั้น จึ งให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การป้ อ งกัน รายการที่ อ าจเป็ นความขัด แย้งทางผลประโยชน์ รายการที่
เกี่ยวข้อง หรื อรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห าร ต้อ งแจ้งให้ บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อ รายการที่เกี่ ยวโยงใน
กิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีก เลี่ ยงการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกับ กรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห าร ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ในกรณี ที่ จ าเป็ นต้อ งท ารายการนั้ น ให้ มี ก ารน าเสนอรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ก่ อ นเสนอขออนุ มัติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3. ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั เป็ นที่ เชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
และจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลความเข้าใจในการถือปฏิบตั ิของพนักงานทัว่ ทั้งบริ ษทั

หลักการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป เช่ น การซื้ อ
การขายสังหาริ มทรัพย์และหรื อ อสังหาริ มทรัพย์ การให้บริ การก่อ สร้ าง รายการเงินทดรองจ่าย
การซื้อหรื อขายสิ นค้า เป็ นต้นบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไข
ต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อ นไขรายการต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะประสานงานร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
อิสระภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทารายการ เป็ น
ประจาทุก ๆ ไตรมาส
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ในการทารายการระหว่างกันที่มี ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อ นไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริ ษทั กับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อ งได้รับอนุ มัติเป็ นหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ ฝ่าย
จัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ทีว่ ิญญูชนพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พล
ในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ ายบริ หารจะต้องจัดทารายงาน
สรุ ปการทารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
2. รายการธุ รกิจปกติและรายการสนั บสนุ นธุ ร กิจปกติซึ่ งไม่ มีเงื่ อนไขทางการค้ าทั่วไป และรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รายการค้าประกันเงินกูย้ ืม เป็ นต้น
การท ารายการที่ เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ ไ ม่ มีเงื่อ นทางการค้าทั่วไปจะต้อ งถู ก พิ จารณาและให้
ความเห็ นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
พิ จารณาอนุ ม ัติ ต่ อ ไป ทั้งนี้ บริ ษ ัท มี น โยบายที่ จะปฏิ บัติ ให้ ชัด เจน เป็ นธรรม และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การถ่ ายเท
ผลประโยชน์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และสานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั จะดาเนิ นการให้มีการ
อนุมตั ิตามขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน

ขั้นตอนในการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หากเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกประการ บริ ษทั
ได้กาหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. บริ ษทั จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าและเงื่อนไข เช่ นเดี ยวกับที่ใช้กับลูกค้าทัว่ ไป ส่ วน
รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องเป็ นไปด้วยความจาเป็ นสมเหตุสมผลและต้องมีขอ้ ตกลง
และเงือ่ นไขที่เป็ นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
2. กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อา้ งอิง บริ ษทั จะพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับ
ราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู ้ให้ ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ การเข้า ท ารายการ ความจ าเป็ น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการดังกล่าว โดยจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ้ น ตามแต่ กรณี เพื่ อใช้เป็ นข้อ มู ลประกอบในการพิ จารณาเพื่ อ อนุ มัติก ารเข้าท ารายการ
ดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิ จารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรื อสานักงาน
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กฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็ นอิส ระจากบริ ษ ัท และบุ คคลที่ อ าจมีความขัด แย้งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น เกี่ ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า
การเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แ ย้ ง ข อ งบ ริ ษั ท แต่ เป็ น ก ารท าราย ก ารที่ บ ริ ษั ท ได้ ค านึ งถึ งป ระ โย ช น์ สู งสุ ด ข อ งผู ้ ถื อ หุ้ น
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันจะทาธุ รกรรมกับบริ ษทั ได้ก็ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่ าว
ได้รับมติจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อได้อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แล้ว
5. บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี และรายงานประจาปี หรื อ แบบรายงานอื่ นใด ตามแต่กรณี และมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี
6. ให้ มี การสอบทานการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยส่ วนงานตรวจสอบภายในจะต้อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี มาตรการควบคุ ม ตรวจสอบ ดูแลให้ มีก ารสุ่ มสอบทานการท ารายการจริ ง
ถูกต้อง ตรงตามสัญญา หรื อนโยบายหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกไตรมาส

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท และถื อ ว่ า เป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ทั่ว ไป และบริ ษ ัท ได้จ่ า ย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยตุ ิธรรม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรื อราคายุติธรรมและไม่มี
ความแตกต่างจากการขายหรื อซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
สาหรับขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ในทุก ๆ รายการที่เป็ นรายการกับบุคคลและหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิที่เหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่ องการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับรายการดังกล่าว จะได้งดออกเสี ยงใน
การอนุมตั ิการทารายการดังกล่าว
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แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการที่เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นผูด้ าเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจน
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สรุปการดาเนินงานเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย
2. บริ ษทั ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การตามมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่ชาระให้
หรื อได้รับชาระ หรื อ มูลค่าตามบัญชี หรื อมูลค่าตามราคาตลาดของสิ นทรัพย์หรื อบริ การนั้น แล้วแต่จานวนใด
จะสูงกว่ากัน
3. กรณี ต้อ งเปิ ดเผยสารสนเทศ บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยการตกลงเข้าท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามตาราง
แนบท้าย เพื่อจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไป
4. กรณีตอ้ งขออนุมตั ิการทารายการจากคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั จะขออนุมตั ิการเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยดาเนิ นการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมวาระนั้น
5. บริ ษทั จะสามารถเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันได้ต้ งั แต่วนั ที่คณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ้นแล้วแต่กรณีได้
อนุมตั ิทารายการแล้วเป็ นต้นไป
…………………………………………………….
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