นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน และ
นโยบายในการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษทั ดังกล่าว
รวมถึงการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการทีไ่ ปลงทุน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
ตามมาตรา 89/12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
("พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ฯ ") กรรมการ ผู้บ ริห าร หรื อ บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง จะกระทํา ธุ ร กรรมกับ บริษั ท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว ("รายการที่เกี่ยวโยงกัน") ได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น ในกรณี การเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่มีลักษณะตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 89/12 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551
รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม”) และกําหนดให้การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01”) โดยอนุโลม
ดังนัน้ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องพิจารณาตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 (“หลักเกณฑ์การเข้าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ”)
ด้วยเหตุนี ้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งมีการบริหารงานโดยยึดถือการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดย
ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถ้ ือหุน้ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การ
ปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส จึงได้กาํ หนด
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. คํานิยามทีเ่ กี่ยวข้อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนหรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“การตกลงเข้าทํารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทําสัญญา หรือทําความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทัง้ เพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทํา
ดังกล่าว
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“บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน” หมายความรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ 1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บุคคลใดที่กระทําการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททําธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี ้ จะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี ้ เฉพาะการทํา
ธุรกรรมดังกล่าว
(ก) กรรมการของและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ข) บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 ซึ่งรวมถึง
(ก) ผู้ถือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในนิติ บุคคลใดเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย (“ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่”)
(ข) นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือ
(ค) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นผู้ทาํ การแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม
(ก) และ (ข) ต่ อ การตัด สิ น ใจ การกํา หนดนโยบาย การจัด การ หรื อ การดํา เนิ น งานอย่ า งมี
นัยสําคัญ
0

2. ลักษณะของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจแบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
(1) เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทํารายการกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(2) เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทํารายการกับนิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมเป็ น
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือผูท้ ่จี ะได้รบั เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านัน้
3. ประเภทรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
1

ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1 “อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1)
การถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่า ร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
(2)
การมีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ของนิติบคุ คลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3)
การมีอาํ นาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ หมด ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม”
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รายการธุรกิจปกติ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)

4. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็ นสําคัญ ดังนัน้
จึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
โดยมีหลักการที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
(1) กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ในกรณีท่จี าํ เป็ นต้องทํารายการนัน้ ให้มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตาม
หลักเกณฑ์การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ กําหนด และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็ นเรื่องสําคัญที่
ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูล
ความเข้าใจในการถือปฏิบตั ิของพนักงานทั่วทัง้ บริษัท
นอกจากนี ้ กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมีผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ดังนี ้
(1) ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
(2) ไม่เข้าเป็ นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอาํ นาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมี
ลักษณะเดียวกันกับบริษทั ฯ แต่ในกรณีท่ไี ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
(3) กรณี ท่ี พ นัก งานเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ เหตุ ก ารณ์ใ ด ๆ ที่ อ าจทํา ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยทันที
(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ตนรูม้ าจากตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของ
บริษัทฯ เอง

นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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(6) หลีกเลี่ยงการทํางานอื่นนอกเหนือจากการทํางานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความ
รับผิดชอบไม่ว่าด้านใด
(7) พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล หรือตําแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(8) พนั ก งานทุ ก คนต้อ งเปิ ดเผยเมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ท่ี ท ํา ให้เ ชื่ อ ว่ า จะทํา ให้เ กิ ด ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทําให้ผอู้ ื่น
คิดว่าเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
(9) การจัดทําธุรกรรม / รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทัง้ กําหนดราคา และ
เงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยไม่ให้ผทู้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่จดั ทํา เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิในรายการนัน้ ๆ
5. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการทํารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
การพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับ
ลูกค้าทั่วไป โดยจะต้องมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
กรณี ท่ีไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับ ราคา
ภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้ เพื่อเปรียบเทียบราคาสําหรับการ
ทําระหว่างกันที่สาํ คัญ เพื่อให้ม่นั ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทําธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว
ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ู
ชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมี
สถานะเป็ น กรรมการ ผู้บ ริห าร หรื อ บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง แล้ว แต่ ก รณี และเป็ น ข้อ ตกลงทางการที่ ไ ด้รับ อนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว หรือขนาดของธุรกรรมไม่จาํ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี และรายงานประจําปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน

4

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
บัญชีให้มีการสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทํารายการจริง ถูกต้อง ตรงตาม
สัญญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
6. ประเด็นสําคัญทีค่ วรพิจารณาเมื่อมีการทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งทํารายการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวโยงกัน หรือหน่วยงานที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความสมเหตุสมผลทางด้านราคา และข้อตกลงทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบุคคลอื่น
ความเห็นของผูป้ ระเมินอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นอย่างไร
บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในการจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกําหนด และกฎระเบียบอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุน้ กรรมการ และข้อมูลสําคัญของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือให้เป็ นปั จจุบนั หรือไม่
อย่างไร
7. การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีมาตรการอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่ทกุ คนต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) กรณีทาํ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็ นรายการที่มีขอ้ ตกลงทางการค้า
ปกติตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วปกติ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินใจ
(2) กรณีทาํ รายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเป็ นรายการที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าปกติท่ี
เคยได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินใจ
(3) รายการที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ คณะกรรมการบริษัท
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ
(4) รายการที่มีขนาดใหญ่ และไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณา
ตัดสินใจทํารายการโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดังนี ้
(ก) รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
(ข) รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรือ
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่าํ กว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
(ค) รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
ทั้งนี ้ ให้บริษัทฯดําเนินการตามตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เรื่อง การดําเนินการของ
บริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณารายการทีเ่ ป็ นปกติการค้า
(1) ลักษณะรายการเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่
หากรายการนั้นเกิดขึน้ เนื่องจากการดําเนินงานตามปกติก็จะปฏิบัติไปตามขั้นตอนของการดําเนินงาน
ตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับรายอื่น ๆ โดยจะพิจารณาขนาดรายการและอํานาจในการอนุมัติรายการตามที่
ปรากฎในตารางอํานาจดําเนินการ (Table of Authority) รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท
ฯ และมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
โดยมีขอ้ ตกลงทางการค้าไม่แตกต่างจากการทํารายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก
(1) ราคาและเงื่อนไขการทํารายการเป็ นธรรมหรือไม่
หรือไม่

หากเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วจะได้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่านี ้

9. การพิจารณาราคาตามเงือ่ นไขทางการค้าโดยทั่วไป (ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
รายการที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ โดย
(1) เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทั่วไป
(2) เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทั่วไป
(3) เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันให้บคุ คล
ทั่วไป
10. วิธีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
(1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ
กรณี ท่ี เ ป็ น การทํารายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ที่ อยู่ภ ายใต้อ าํ นาจอนุมัติข องฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัด การจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรือผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณา
ทํารายการต่าง ๆ ตามขัน้ ตอนการขออนุมตั ิในระเบียบปฏิบตั ิ และตามอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่าย
จัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนําเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และ
เปิ ดเผยการทํารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี ้ ต้องดําเนินการ
ให้ฝ่ายจัดการผูม้ ีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร
กรณีท่ีเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร ให้ฝ่ายที่เป็ นต้น
เรื่องนําเสนอรายละเอียด ความจําเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการก่อน จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมตั ิเข้าทํา
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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รายการ โดยจะต้องรายงานการเข้าทํารายการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และเปิ ดเผยการทํารายการไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี ้ ต้องดําเนินการให้กรรมการบริหารผูม้ ีส่วนได้
เสียในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท
กรณีมีการทํารายการเกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายที่เป็ นต้นเรื่องต้องนําเสนอรายละเอียดความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทําความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเข้าทํารายการ ซึ่งมีขนั้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
(ก) หน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทํารายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
(ข) กรรมการผู้จัด การมอบหมายให้ส่ ว นตรวจสอบภายในประสานงานกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
(ค) ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้อสรุปที่เป็ นสาระสําคัญเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(ง) เมื่อได้มติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ส่วนงานเลขานุการรวบรวมเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทํารายการต่อไป ในการนี ้ ต้องดําเนินการให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(จ) เปิ ดเผยการทํารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของ
บริษัทฯ รวมตลอดจนเปิ ดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีสารสนเทศขัน้ ตํ่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
(4) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้
กรณีท่ีเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมัติของผูถ้ ือหุน้ ให้ฝ่ายที่เป็ นต้นเรื่องนําเสนอ
รายละเอียด ความจําเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการมีขนั้ ตอนการ
ดําเนินการดังนี ้
(ก) หน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทํารายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
เพื่อนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
(ข) กรรมการผู้จัด การมอบหมายให้ส่ ว นตรวจสอบภายในประสานงานกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
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(ค) ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้อสรุปที่เป็ นสาระสําคัญเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(ง) เมื่อได้มติท่ีประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ส่วนงานเลขานุการบริษัทรวบรวมเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการต่อไป ใน
การนี ้ ต้องดําเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่
เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(จ) เมื่อได้มติท่ีประชุมจากคณะกรรมการบริษัทให้ส่วนเลขานุการบริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
จัดประชุมและขออนุมตั ิการทํารายการจากผูถ้ ือหุน้ โดยจะต้องมีขอ้ มูลประกอบให้เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจตามที่กาํ หนดในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องแสดงรายชื่อและ
จํานวนหุน้ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย ในการนี ้ บริษัทฯ มีหน้าที่เรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวิธีการ ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้
สําหรับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ฉ) เปิ ดเผยการทํารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของ
บริษัทฯ ตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศขั้นตํ่า
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดสําหรับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
11. มาตรการการทํารายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นใน การเข้าทํารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน
อุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการดังกล่าว
ในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดังกล่าวนั้นมีการกําหนดราคาหรือ
เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการ
พิจาณาถึงความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการระหว่างกันที่สาํ คัญ ดังนี ้
1. รายการให้บริการ: เป็ นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกราย ทัง้
ที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm’s length basis)
2. รายการซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็ นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตก
ลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่คา้ นัน้ จะต้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ค่คู า้ นัน้ ได้มี การกําหนด
ให้กบั บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทัง้ การเข้าทํารายการดังกล่าว จะต้องไม่ทาํ ให้บริษัทเสียประโยชน์
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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3. รายการเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน: เป็ นรายการที่อาจจะเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวตามความจําเป็ นและเหมาะสม
เช่น เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการทํารายการดังกล่าวคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูป้ ระเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสาหรับ การเข้าทํารายการ
ดังกล่าว
สําหรับการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน้ ผูท้ ่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน การทํา
รายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า การเข้าทํารายการดังกล่าว
จะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แต่เป็ น การทํารายการที่บริษัทได้คาํ นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทั้งนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของบริษัท (แบบ 56-1)
บริษัทต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ขัน้ ตอนของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
12. แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทฯ บริษทั ย่อย อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่งึ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เช่น การซือ้ ลิขสิทธิ์ จ้าง
พากษ์ แปล การเช่าสตูดิโอ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็ นต้น บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการ
ระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิด
ขึน้ กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิไว้แล้วตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ กําหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ
ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี มี ก ารเข้าทํารายการใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของราคาและเงื่ อ นไขที่ แ ตกต่า งจากเดิ ม ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง่ึ ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการทํา
รายการ
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2. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว รวมถึงการ
ควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการทีไ่ ปลงทุน
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ฯ") ดังนั้น การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลตอบแทนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รบั จากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ ("สํา นั ก งาน
ก.ล.ต.") ก็เป็ นอีกปั จจัยที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญ ด้วยตระหนักว่าเป็ นการควบคุมและกลไกที่จะนําไปสู่การกํากับดูแลกิจการที่
ไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษทั ฯ เข้าไปลงทุน
นัน้ ได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการกํากับดูแลกิจการดังกล่าวนีจ้ ะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กบั
ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนัน้ จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ดังกล่าวฉบับนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ รวมทัง้ แนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงั นี ้
นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี ้
บริษัทฯจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กําไรที่คาดว่าจะได้รบั ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อน
การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนัน้ จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สาํ คัญ และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถื อหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็ นการปฏิบัติตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม และของผูถ้ ือหุน้ อื่นโดยรวม ดังนี ้
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(1)

การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
หากร่างรายงานการประชุมที่เสนอได้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
ถูกต้องและครบถ้วน
งดออกเสียง หากในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวนัน้ ไม่มีตวั แทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

(2)

การรับรองงบการเงินประจําปี
เห็นด้วย
ในกรณี ท่ี ผู้ส อบบัญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขหรื อ มี เ งื่ อ นไขใน
ประเด็นที่ไม่มีสาระสําคัญต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ไม่เห็นด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีว่ามีส่วนใดของงบการเงินที่
มีขอ้ สงสัยว่าอาจแสดงข้อมูลไม่ถกู ต้อง
การเลือกตั้งกรรมการและการกําหนดค่าตอบแทน

(3)

การเลือกตัง้ กรรมการ
เห็นด้วย
กรณี เ ป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ โดยมติ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการของ
บริษัทฯ และเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่า ง
เพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้พิจารณาเป็ นรายบุคคล
ไม่เห็นด้วย หากเป็ นการเสนอกรรมการเดิมให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง และกรรมการท่าน
นัน้ ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ หรือขาดความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ ไม่สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และไม่
เอาใจใส่ ใ นการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นฐานะกรรมการโดยไม่ มี เ หตุ อัน สมควร ทั้ง นี ้ การแต่ ง ตั้ง
กรรมการใหม่ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยต้องไม่เป็ นการขัดต่อหลักเกณฑ์อาํ นาจการควบคุม
กิจการของบริษัทในข้อ 2.1 และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นด้วย
กรณี ค่ า ตอบแทนกรรมการที่ เสนอ เหมาะสมกับ หน้าที่ ความรับ ผิดชอบ
ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการที่ ส่ ง ผลสะท้อ นที่ ส าํ คัญ ต่ อ ผลการดํา เนิ น งาน และ
ผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้
งดออกเสียง กรณี เ ป็ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ที่ ไ ม่ เ ปิ ด เผยจํา นวนเงิ น หรื อ การให้
ESOP ที่เกิด Dilution อย่างมีนยั สําคัญต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานที่กาํ กับดูแล และ/หรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่สาํ คัญต่อผลการดําเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือ
ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้
(4)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย
กรณี ท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและสามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระจากทุกฝ่ าย รวมถึงค่าสอบบัญชีท่เี สนอมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กบั
ค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษัทที่ใกล้เคียงกัน
งดออกเสียง กรณีมีขอ้ สงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี หรือ
ค่าสอบบัญชีแตกต่างกันมากอย่างมีนยั สําคัญกับปี ก่อนโดยไม่มีเหตุผลสมควร

(5)

การจัดสรรเงินกําไร
เห็นด้วย
ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ว มเสนอ โดยสอดคล้อ งกั บ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นด้วย กรณี จ่ า ยปั น ผล ไม่ ส อดคล้อ งกับ ฐานะทางการเงิ น แผนงานในอนาคต
และ/หรือปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(6) การอนุมัติเรื่องอื่นนอกเหนือจากข้อ (1)-(5)
เห็นด้วย
กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือต่อผู้
ถือหุน้ โดยรวม เงื่อนไข และข้อเสนอต่าง ๆ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทัง้ เป็ นการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จริย ธรรมและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท างกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง อี ก ทั้ง
ขั้น ตอนและกระบวนการเสนอเรื่ อ งดัง กล่ า วให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ นั้น เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีลกั ษณะของการทํารายการไม่เป็ นปกติตามการดําเนินธุรกิจ และไม่มี
การชีแ้ จงเหตุผล และความจําเป็ นในการทํารายการดังกล่าว
(7)

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กาํ หนดล่วงหน้าในวาระการประชุม

อาจจะไม่เห็นด้วยกับการเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิได้กาํ หนดไว้ล่วงหน้าในวาระการ
ประชุม โดยเฉพาะวาระที่สาํ คัญ เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจ
ทัง้ นี ้ อาจเสนอให้นาํ วาระหรือประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ถัดไป
2. บริษัทฯ กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการ
จัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทัง้ มีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
2.1

การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษั ท ฯ จะส่ ง บุคคลที่ไ ด้รับ มติ เห็น ชอบจากที่ ป ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ เข้า เป็ น
กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดย
กําหนดให้กรรมการที่เสนอชื่อนีม้ ีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
2.2

ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
2.2.1
กรรมการของบริษั ท ย่ อ ยและบริษัท ร่ว มมีข อบเขตหน้า ที่ และความรับ ผิ ดชอบ
ตามแต่ท่ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนัน้ จะกําหนด
กรรมการของบริษัทย่อยมีดลุ พินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
ได้ตามแต่ท่กี รรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ย่อยและ
บริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นเรื่องสําคัญ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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ของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องเหล่านีใ้ นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(แล้วแต่กรณี) เสียก่อน
ก. การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ทั้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศ
คณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 รวมถึ ง ฉบับ ที่ มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไ ขเพิ่มเติม ("ประกาศ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน")
ข. การพิ จารณาเกี่ ยวกับ การทํารายการได้ม าจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทย่อย ทั้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่ มเติม
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ มี นัยสําคัญที่ เข้าข่ ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศการได้มาจําหน่ายไปฯ")
และ 2.2.6

ค.

การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการที่มีความสําคัญตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5

2.2.2
กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมต้องปฏิบัติห น้าที่ดว้ ยความรับ ผิ ด ชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ย่อ ย มี ม ติ อ นุมัติต ามที่ค ณะกรรมการของ
บริษัทฯ กําหนด
2.2.3
กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี
มีนยั สําคัญ ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ
กํา หนด อนึ่ ง การทํา รายการระหว่ างกัน การได้ม าหรื อ จํา หน่า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ท่ี มีนัยสํา คัญ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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2.2.4
นอกเหนือจากการทํารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการ
ได้มาจําหน่ายไปฯ ดังกล่าวข้างต้น การทํารายการดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นรายการที่มีความสําคัญ บริษัท
ย่อยมีหน้าที่ตอ้ งนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทํารายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อ
พิจารณาเรื่องสําคัญดังต่อไปนี ้ อีกทั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งในบริษัทย่อยจะ
ออกเสี ย งในเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้ไ ปในทางใดนั้น ต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ก่อน
(1) การโอนหรื อ สละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ี มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า อํา นาจอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการบริหารของบริษัทในการอนุมตั ริ ายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้อง
ซึ่งเป็ นสาระสําคัญที่มีต่อผูท้ ่กี ่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
(2)
ให้แก่บคุ คลอื่น

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ

(3)
ของบริษัทย่อย

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็ นสาระสําคัญมาเป็ น

(4) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่ อย
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่ เป็ นสาระสํา คัญ การมอบหมายให้บุ คคลอื่ นเข้าจัดการธุ รกิ จของ
บริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(5) การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือส่วนที่
เป็ นสาระสําคัญ
(6) การกูย้ ืม การให้กยู้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การคํา้ ประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน
บริษัทย่อยให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ อย่างมีสาระสําคัญ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติการชําระหนีไ้ ด้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิ นใน
ลักษณะอื่นใดแก่บคุ คลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(7) การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากจะพึง
มี) ของบริษัทย่อย
(8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ ต้องเป็ นกรณี ท่ีเมื่อคํานวณขนาดของ
กิจการบริษัทย่อยที่เลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในประกาศ
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การได้มาจําหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ
(9)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

2.2.5
เรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นรายการสําคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ก่อน
(1) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาด
ของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต ้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทัง้
การลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ อันจะเป็ นผลให้สดั ส่วน
การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือ
หุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อย
ละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้
(3) การดําเนิ นการอื่ นใดอันจะเป็ นผลให้สัดส่ วนการถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วของบริษัทย่อย
(4) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ ต้องเป็ นกรณี ท่ีเมื่อคํานวณขนาดของ
กิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และต้องเป็ นกรณี ท่ี เมื่ อ
คํานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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2.2.6
นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการ
อื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ ก่อน ทัง้ นี ้ ให้พิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการที่คาํ นวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดใน
ประกาศการได้มาจําหน่ายไปฯ
3. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องเปิ ดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้องใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การดําเนิน ธุร กรรมใด ๆ ในธุ ร กิ จ อื่น ๆ ที่ อ าจคาดหมายได้ว่าจะก่อ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่ น ใด (Conflict of Interest) กับ บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย ต่ อ คณะกรรมการของบริษั ทย่ อ ย หรื อ ผู้ท่ี
คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกําหนดเวลาที่บริษัทย่อยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
หน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของ
บริษัทฯ เป็ นสําคัญ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
4. กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว มี
หน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
อนึ่ง การกระทําดังต่อไปนีซ้ ่งึ เป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รบั
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษัทย่อยได้รบั ความเสียหาย ให้สนั นิษฐาน
ว่าเป็ นการกระทําที่ขดั หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
(ก)
การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดย
มิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข)
แล้ว หรือ

การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

(ค)
การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดําเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รบั การร้องขอ
ตามความเหมาะสม
นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
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6. กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้ จง และ/หรือ นําส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
7. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการ
กระทําตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสําคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้
ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามแต่ขนาด
รายการที่คาํ นวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ เว้นแต่เป็ นการทําธุรกรรมที่เป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็ นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิไว้แล้ว
นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นาํ ส่งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบั
บริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนัน้ เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปี นนั้ แล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือ
ได้รบั การร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดาํ เนินการตรวจสอบและรายงาน
***********************************************
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