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บทนํา
บริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส และ
คํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายและขั'นตอนการทํารายการทีAเกีA ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน
โดยแผนกตรวจสอบภายในจะทํ
แผนกตรวจสอบภายในจะทําหน้าทีAตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็ นถึงความเหมาะสมของรายการระหว่างกันในทุกๆไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็ นเกีA ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสม โดยพิจารณาจากเงืA อนไขต่างๆ ในกรณี ทีA
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีAเกิดขึ'น บริ ษทั ฯจะจัดให้มีผเู ้ ชีA ยวชาญ
อิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีA ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพืAอนําไปประกอบการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื
และ อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี
เพืAอให้มีความสอดคล้องกับการทํางานปั จจุบนั นโยบายฉบั
นโยบ
บนี'ได้ทาํ การแก้ไขเป็
เป็ นครั'งทีA 2 และได้รับอนุมตั ิโดย
มติกรรมการจากการประชุมครั'งทีA 3/2560 วันทีA 20 พฤษภาคม 2560 และประกาศใช้เป็ นการทัวA กัน ตั'งแต่ วันทีA 1 มิถุนายน
2560 เป็ นต้นไป
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1.

วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายและขั'นตอนการทํารายการทีAเกีAยวโยงกันเพืAอเป็ นเครืA องมือหรื อกลไกทีAสําคัญทีAทาํ ให้
บริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิ จการทีAดี วัตถุ ประสงค์ของการกําหนดนโยบายและขั'นตอนการทํารายการทีAเกีA ยวโยงกัน
เพืAอให้มนAั ใจได้ว่าการทํารายการทีA เกีA ยวโยงกันทุกรายการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ได้รับอนุ มตั ิจากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีAประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และได้มีการเปิ ดเผยไว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั'งนี' เพืAอประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

2.

นิยาม
“รายการทีเกียวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย กับบุคคลทีAเกีA ยวโยงกันของ
บริ ษทั หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีAเกีAยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
“บุคคลทีเกียวโยงกัน” หมายความว่า
(1) ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อบุ คคลทีA จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั'งผูท้ ีAเกีAยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2) นิติบุคคลใดๆ ทีAมีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี'ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(2.1) ผูบ้ ริ หาร
(2.2) ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(2.3) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
(2.4) บุคคลทีAจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
(2.5) ผูท้ ีAเกีAยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (2.1) ถึง (2.4)
(3) บุคคลใดๆ ทีAโดยพฤติการณ์บ่งชี'ได้วา่ เป็ นผูท้ าํ การแทนหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อ
การตัดสิ นใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดํา เนิ นงานอย่างมี นัยสําคัญ หรื อบุ คคลอืA นทีA มีพฤติ การณ์
ทํานองเดียวกัน
(4) กรรมการของนิติบุคคลทีAมีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั
(5) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
(6) นิติบุคคลทีAบุคคลตาม (4) หรื อ (5) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(7) บุคคลใดทีAกระทําการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทําธุ รกรรมทีAให้ประโยชน์ทางการเงิน
แก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี' จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั'งนี'เฉพาะการทําธุ รกรรมดังกล่าว
(7.1) กรรมการของบริ ษทั
(7.2) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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(7.3) บุคคลทีAมีอาํ นาจควบคุมกิจการของบริ ษทั
(7.4) กรรมการของบุคคลทีAมีอาํ นาจควบคุมกิจการของบริ ษทั
(7.5) คู่สมรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) (7.2) (7.3) หรื อ (7.4)
“ผู้บริหาร” หมายความว่ากรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสีA
รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร ผูซ้ A ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารรายทีAสีAทุก
ราย และให้หมายความรวมถึ งผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินทีAเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ'น
ไปหรื อเทียบเท่า
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกินกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นทีAมีสิทธิ
ออกเสี ยงทั'งหมดของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย การถือหุ น้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุ น้ ทีAถือโดยผูท้ ีAเกีAยวข้องด้วย
“ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลอืAนซึA งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ไม่วา่ อิทธิ พลดังกล่าวจะสื บเนืA องจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
ได้รับมอบอํานาจตามสัญญาหรื อการอืAนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิงA คือบุคคลทีAเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึAง ดังนี'
(1) บุคคลทีAมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกิ นกว่าร้ อยละยีAสิบห้าของจํานวนหุ ้นทีAมีสิทธิ
ออกเสี ยงทั'งหมดของบริ ษทั
(2) บุคคลทีAตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั'งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ได้
(3) บุคคลทีAตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ A ึ งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผูบ้ ริ หารการจัดการหรื อ
การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามคํา สัA ง ของตนในการกํา หนดนโยบายการจัด การหรื อ การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
(4) บุคคลทีAตามพฤติการณ์ มีการดําเนิ นงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั
เยียA งผูบ้ ริ หาร รวมทั'งบุคคลทีAมีตาํ แหน่งซึA งมีอาํ นาจหน้าทีAเช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั'น
“ผู้ทเกี
ี ยวข้ อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันได้แก่
(1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรทีAยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(3) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญซึA งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (2.1) หรื อ (2.2) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(4) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดทีAบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (2.1) หรื อ (2.2) เป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับ
ผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดทีAมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของหุ ้นทั'งหมดของ
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
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(5)

บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีAบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (2.1) หรื อ (2.2) หรื อห้างหุ ้นส่ วน
ตาม (2.3) หรื อ (2.4) ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจํานวนหุ ้นทีAจาํ หน่ายได้แล้วทั'งหมดของ
บริ ษทั นั'น หรื อ
(6) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีAบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (2.1) หรื อ (2.2) หรื อห้างหุ ้นส่ วน
ตาม (2.3) หรื อ (2.4) หรื อบริ ษ ทั ตาม (2.5) ถื อหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละสามสิ บของจํา นวนหุ ้นทีA
จําหน่ายได้แล้วทั'งหมดของบริ ษทั นั'น
(7) นิติบุคคลทีAบุคคลดังกล่าวสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลทีAมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี'
บิดา มารดา คู่สมรส พีAนอ้ ง และบุตร รวมทั'งคู่สมรสของบุตร
“การตกลงเข้ าทํารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรื อตกลงใจเข้าทําสัญญา หรื อทําความตกลงใดๆ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพืAอก่อให้เกิ ดการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึA งสิ นทรัพย์ การให้เช่ า หรื อเช่าสิ นทรัพย์ การให้
หรื อรับบริ การ การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั'งเพืAอก่อให้เกิดสิ ทธิ หรื อ
การสละสิ ทธิ ในการกระทําดังกล่าว
“เงือนไขการค้ าโดยทัวไป” หมายความว่า เงืAอนไขการค้าทีAมีราคาและเงืAอนไขทีAเป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ซึA งรวมถึงเงืAอนไขการค้าทีAมีราคาและเงืAอนไขดังต่อไปนี'
(1) ราคาและเงืAอนไขทีAบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัวA ไป
(2) ราคาและเงืAอนไขทีAบุคคลทีAเกีAยวโยงกันให้กบั บุคคลทัวA ไป
(3) ราคาและเงืAอนไขทีAบริ ษทั แสดงได้วา่ เป็ นราคาและเงืAอนไขทีAผปู ้ ระกอบธุ รกิจในลักษณะทํานองเดียวกัน
ให้กบั บุคคลทัวA ไป
ลักษณะของรายการทีเกียวโยงกัน แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
3.1 เมืAอบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทํารายการกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูท้ ีAเกีAยวข้องหรื อญาติสนิ ทของผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่
3.2 เมืA อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทํารายการกับนิ ติบุคคลใดๆ ทีA มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มเป็ น
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อผูท้ ีAจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ิรหาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย รวมทั'งผูท้ ีAเกีAยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคลเหล่านั'น

3.

4. รายการทีเกียวโยงกัน
รายการทีAเกีAยวโยงกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
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4.1 รายการธุ รกิ จปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าทีAบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกระทําเป็ นปกติเพืAอประกอบ
กิจการ เช่น ซื' อขายสิ นค้า การให้บริ การ ในสิ นค้าและบริ การหลักของบริ ษทั
4.2 รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้วา่ มีเงืAอนไขทางการค้าทัวA ไป
4.3 รายการเกีAยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ เช่น การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึA งสิ นทรัพย์ การให้/รับบริ การ การ
ลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็ นต้น
4.4 รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน หมายความว่า การให้หรื อการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ'าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี'สิ'น รวมถึงพฤติการณ์อืAนทํานองเดียวกัน เป็ น
ต้น
5. ประเด็นสํ าคัญทีควรพิจารณาเมือมีการทํารายการระหว่ างกัน หรือรายการทีเกียวโยงกัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีAในการปฏิบตั ิตามหลักการเกีAยวกับรายการระหว่างกัน หรื อรายการทีAเกีAยวโยงกัน
ตามทีA ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน กลต. ประกาศกําหนด ดังนั'น บริ ษทั ฯ จึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์และขั'นตอนในการทํารายการระหว่างกันหรื อรายการเกีAยวโยงกัน ดังนี'
5.1 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลทีAเกีAยวข้องและแจ้งให้
บริ ษทั ทราบ เพืAอให้บริ ษทั มีขอ้ มูลสําหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดําเนินการตามข้อกําหนดเกีAยวกับการทําราย
การทีAเกีAยวโยงกัน
5.2 หลีกเลีAยงการทํารายการทีAเกีAยวโยงกันทีAอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณี ทีAจาํ เป็ น ต้อง
ทํารายการทีAเกีAยวโยงกัน ต้องนําเสนอและขออนุมตั ิการเข้าทํารายการทีAเกีAยวโยงกันดังกล่าวต่อฝ่ ายจัดการ คณะกรรม
การบริ ษทั หรื อทีAประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่เป็ นธุ รกรรมทีAเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีA
วิญsูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัวA ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีAปราศจากอิทธิ พลใน
การทีAตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลคทีAมีความเกีAยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีA
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อเป็ นไปตามหลักการทีAคณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
5.3 การพิจารณาการทํารายการทีAเกีAยวโยงกัน บริ ษทั ฯ จะกําหนดราคาและเงืAอนไขของรายการทีAเกีAยวโยงกัน
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึA งต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรี ยบเทียบราคา
สิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอก ภายใต้เงืAอนไขทีAเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน และปฏิบตั ิตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิและ
ดําเนินการ ส่ วนรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็ นไปด้วยความจําเป็ น สมเหตุสมผล และต้อง
มีขอ้ ตกลงและเงืAอนไขทีAธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั
5.4 กรณี ทีAไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพืAอใช้อา้ งอิง บริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบราคาอิงกลุ่มในผลิตภัณฑ์เดียวกัน และ/
หรื อพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอกภายใต้เงืAอนไขทีAเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
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5.5 บริ ษทั ฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ ซึA งบริ ษทั แต่งตั'งเพืAอเปรี ยบเทียบราคาสําหรับ
การทํารายการระหว่างกันทีAสําคัญ เพืAอให้มนAั ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพืAอประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
5.6 หากบริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันหรื อรายการทีAเกีAยวโยงกันอืAนๆ ทีAเข้าข่ายตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและสํานักงาน กลต. ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
5.7 ให้มีการสอบทานการทํารายการทีAเกีAยวโยงกันตามแผนงานการตรวจสอบ โดยส่ วนงานตรวจสอบภายใน
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีมาตรฐานการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่ มสอบทานการทํา
รายการจริ ง ถูกต้อง ตรงตามสัญญา นโยบาย หรื อเงืAอนไขทีAกาํ หนดไว้
6. การอนุมัติรายการระหว่ างกัน หรือรายการทีเกียวโยงกัน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการอนุมตั ิการเข้าทํารายทีAทุกฝ่ ายต้องปฏิบตั ิ ดังนี'
6.1 กรณี ทาํ รายการทีAเกีAยวโยงกันหรื อระหว่างกันทีAมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทีAเป็ นรายการทีAมี
ข้อตกลงทางการค้าปกติ ตามทีAได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ไว้แล้ว ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจ
6.2 รายการทีAมีขนาดเล็ก และขนาดกลางทีAไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ คณะกรรมการบริ ษทั จะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจ
6.3 รายการทีAมีขนาดใหญ่ และไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ ให้ทีAประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณา
ตัดสิ นใจทํารายการโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดังนี'
 รายการขนาดเล็ก คือ รายการทีAมีมูลค่าน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 1 ล้านบาท หรื อน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 0.03
ของทรัพย์สินทีAมีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
 รายการขนาดกลาง คือ รายการทีAมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่า
ร้อยละ 0.03 แต่ตAาํ กว่า ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีAมีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการทีAมีมูลค่ามากกว่า หรื อเท่ากับ 20 ล้านบาท หรื อ มากกว่าร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ทีAมีตวั ตนสุ ทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
7. วิธีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยง
7.1 รายการเกีAยวโยงกันทีAอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ กรณี ทีAเป็ นการทํารายการทีAเกีAยวโยงกันทีA
อยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการจะต้องพิจารณาตัดสิ นใจ บุคคลทีAเกีAยวข้อง เช่น ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน ฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดซื' อ หรื อผูบ้ ริ หารทีAเกีAยวข้อง มีหน้าทีAรับผิดชอบในการพิจารณาทํารายการต่างๆ ตามขั'นตอน
การขออนุมตั ิในระเบียบปฏิบตั ิ และตามอํานาจดําเนินการและอนุมตั ิของบริ ษทั ซึA งภายหลังจากทีAฝ่ายจัดการพิจารณา
อนุมตั ิแล้ว จะต้องนําเสนอเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี' ต้อง
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ดําเนินการให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทํารายการทีAเกีAยวโยงกันไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนี' และไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงในทีAประชุม
7.2 รายการทีAเกีAยวโยงกันอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั
กรณี มีการทํารายการเกีAยวโยงกันทีAเป็ นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ทีAไม่เป็ นไปตามเงืAอนไขการค้า
ปกติและอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายทีAเป็ นต้นเรืA องต้องนําเสนอรายละเอียดความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบทําความเห็นเกีAยวกับรายการดังกล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ษทั เพืAอเข้าทํารายการ ซึA งมีข' นั ตอนดําเนินการดังนี'
• หน่วยงานต้นเรืA องสรุ ปรายละเอียดในการทํารายการและจัดเตรี ยมข้อมูลทีAเกีAยวข้องทั'งหมดนํา
เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร
• ประธานเจ้าหน้าทีAบริ หาร มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในหรื อเลขานุการบริ ษทั ตรวจสอบ
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพืAอจัดเตรี ยมวาระการประชุม
• แผนกตรวจสอบภายในหรื อเลขานุการบริ ษทั ร่ วมกับหน่วยงานทีAเกีAยวข้องจัดทําเอกสารประกอบ
การประชุม โดยมีขอ้ สรุ ปทีAเป็ นสาระสําคัญเพืAอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
• เมืAอได้มติทีAประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้เลขานุการบริ ษทั รวบรวมเพืAอนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ษทั เพืAอพิจารณาอนุมตั ิเข้าทํารายการต่อไป ในการนี' ตอ้ งดําเนินการให้กรรมการทีAมี
ส่ วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทํารายการทีAเกีAยวโยงกันไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั'น และไม่มีสิทธิv
ออกเสี ยง
• เปิ ดเผยการทํารายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ตลอดถึงการเปิ ดเผยมติของทีAประชุมกรรมการบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศขั'นตํAา
ตามทีAตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
7.3 รายการเกีAยวโยงกันทีAอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุ ้น ต้องปฏิบตั ิดงั นี'
 เมืAอได้มติจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 7.2 และให้เลขานุการบริ ษทั จัดเตรี ยมเอกสารเพืAอจัด
ประชุ มและขออนุ มตั ิการทํารายการจากผูถ้ ื อหุ ้น โดยจะต้องมีขอ้ มูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ตามทีAกาํ หนดในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและสํานักงาน กลต.
 กําหนดและต้องแสดงรายชืAอและจํานวนหุ น้ ของบุคคลทีAเกีAยวโยงกันทีAไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงด้วย ในการนี'
บริ ษทั ฯ มีหน้าทีAเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามวิธีการและขั'นตอนและหลักเกณฑ์ต่างๆทีAบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
 จัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้
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8. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีAเกีAยวโยงกันหรื อรายการทีAอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ทีAสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี ของบริ ษทั หรื อแบบ
รายงานอืAนใด นอกจากนี' บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันและรายการทีAเกีAยวโยงกันดังกล่าวในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ตามทีAมาตรฐานการบัญชีประกาศกําหนด

เอกสารอ้างอิง
https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/files/20140331_ConnectedTransactions.pdf
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