นโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จำกกระดำษ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 119
หมู่ 1 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ให้
ควำมสำคัญกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
ควำมเป็นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยกำรโดยเท่ำเทียกันและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันขึน้
นิยามทีเ่ กีย่ วข้อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถึง กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถึง บุคคลทีอ่ ำจทำให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรของบริษัทจดทะเบียน มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในกำรตัดสินใจ ดำเนินงำนว่ำจะคำนึงถึประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ
บุคคลดังกล่ำวได้แก่
1.

กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูท้ ี่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

2.

นิติบคุ คลใดๆ ที่มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมเป็นบุคคลตำม (1)

3.

บุคคลใดๆ ที่พฤติกำรณ์บง่ ชีไ้ ด้ชดั ว่ำ เป็นผูก้ ระทำกำรแทนหรืออยูภ่ ำยใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)

4.

กรรมกำรของนิติบคุ คลทีม่ ีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัท

5.

คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะของกรรมกำรตำม (4)

6.

นิติบคุ คลที่บคุ คลตำม (4) หรือ (5) มีอำนำจควบคุมกิจกำร

7.

บุคคลใดที่กระทำกำรด้วยควำมเข้ำใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทำงกำรเงินแก่
บุคคลดังกล่ำว บุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย
7.1

กรรมกำรของบริษัท

7.2

ผูบ้ ริหำรของบริษัท

7.3

บุคคลทีม่ ีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัท

7.4

กรรมกำรของบุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัท

7.5

คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะของบุคคลตำม 7.1 ถึง 7.4
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ผู้บริหาร หมายถึง ผูจ้ ดั กำร หรือผูด้ ำรงตำแหน่งบริหำรระดับที่ 4 ต่อจำกประธำน
กรรมกำรบริหำรลงมำ และผูม้ ีตำแหน่งเทียบเท่ำรำยกำรที่ 4 ทุกรำย รวมถึงตำแหน่งในสำยงำน
บัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง หมายถึง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกีย่ วโยง คือบุคคลหรือห้ำงหุน้ ส่วนตำมมำตรำ
2558 (1)-(7) ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิมได้แก่
(1)

คู่สมรส

(2)

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ

(3)

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำวรวมถึง (1) หรือ(2) เป็ นหุน้ ส่วน

(4)

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ(2) เป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด
หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30

(5)

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ(2) หรือ (3) หรือ(4) ถือ
หุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30

(6)

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ(2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ
(5) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30

(7)

นิติบคุ คลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็นผูแ้ ทนของนิติบคุ คล

ผู้มอี านาจควบคุม หมายถึง บุคคลทีม่ ีอำนำจควบคุมกิจกำร กล่ำวคือ
-

ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้

-

ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติ บคุ คลหนึง่ ไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือไม่วำ่ เพรำะเหตุอื่นใด

-

ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กงึ่ หนึง่ ของกรรมกำรทัง้ หมด ไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อม

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลทีม่ ีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย อันได้แก่
(1)

คู่สมรส

(2)

บิดำ มำรดำ

(3)

พี่นอ้ ง
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(4)

บุตร และคู่สมรสของบุตร

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี ้
1.

รำยกำรธุรกิจปกต เป็นรำกำรทำงกำรค้ำ ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติ เพื่อกำรประกอบ
ธุรกิจที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรขำยสินค้ำ ซือ้ วัตถุดิบ กำรให้บริกำร เป็ นต้น

2.

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็ นรำยกำรที่ทำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไขกำรค้ำทั่วไป เช่น
กำรว่ำจ้ำงขนส่งสินค้ำ กำรว่ำจ้ำงทำโฆษณำ สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรงำนต่ำงๆ เป็นต้น

3.

รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่มีอำยุสญ
ั ญำ
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สำมำรถแสดงได้วำ่ มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรเช่ำอำคำรเพื่อทำเป็นสำนักงำน เช่ำ
อำคำรหรือที่ดินเพื่อทำเป็ นคลังสินค้ำ เป็นต้น

4.

รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร เป็นรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สิน สิทธิ กำรให้หรือรับ
บริกำร เช่น กำรซือ้ เครื่องจักร ซือ้ เงินลงทุน กำรขำยอำคำร ขำยสิทธิกำรเช่ำ ที่ดิน กำรให้สมั ปทำนต่ำงๆ

5.

รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น กำรกูย้ ืมเงิน
คำ้ ประกัน กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงที่คำ้ ประกันกำรกูย้ ืม

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนัน้ จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็ นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ สำหรับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีหลักเกณฑ์กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ไว้ดงั นี ้
1.

กรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกิจกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2.

หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ ีควำมเกี่ยวข้อง ที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีที่มีควำมจำเป้นต้องทำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรนำเสนอ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ กำหนดและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจำกำรที่ดี
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3.

กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมทำงธุรกิจของ
บริษัท ซึง่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้บริษัท เป็นที่เชื่อถือ และไว้ว ำงใจของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย และจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตั ิของพนักงำนทั่วทัง้ องค์กร

หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้กำหนดหลักกำรในกำรทำเข้ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อมุ่งให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1.

เป็นรำยกำรที่ผ่ำนกระบวนกำรอนุมตั ิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผูบ้ ริหำรด้วยควำมรับผิดชอบระมัด ระวัง
และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ

2.

เป็นรำยกำรที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนหนึง่ กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

3.

มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบที่ทำให้ม่นั ใจได้วำ่ กำรทำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง

4.

มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลำที่เหมำะสม

การพิจารณาอนุมัตกิ ารทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
1.

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้ (ตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนฯ)
1.1

ประเภทรำยกำรธุรกิจปกติ/รำยกำรสนับสนุนกำรค้ำปกติ/กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสัน้
และรำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำร
ก. ระดับที่ 1

รายการขนาดเล็ก คือรำยกำรที่มีมลู ค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ล้ำนบำท

หรือน้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
ข. ระดับที่ 2

รายการขนาดกลาง

คือรำยกำรที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท

แต่นอ้ ยกว่ำ 20 ล้ำนบำทหรือมำกกว่ำร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิแต่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ค. ระดับที่ 3

รายการขนาดใหญ่ คือรำยกำรที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ล้ำน

บำทหรือมำกกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
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1.2

ประเภทรำยกำรที่ให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ง. ระดับที่ 1

รายการขนาดกลาง

คือรำยกำรที่มีมลู ค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ

100 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม
ี่ ีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

ก. ระดับที่ 2

รายการขนาดใหญ่ คือรำยกำรที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100 ล้ำน

หรือร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
2.

บริษัทฯ กำหนดกำรอนุมตั ิขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยรำยกำรแต่ละประเภทต้องดำเนินกำร ดังนี ้
ประเภทรายการ
ขนาดเล็ก

1.รำยกำรธุรกิจปกติ/
2.รำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
-ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำ
ทั่วไป

3.รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ

ฝ่ ำยจัดกำร

คณะกรรมกำรบริษัท
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

ฝ่ ำยจัดกำร

ฝ่ ำยจัดกำรและเปิดเผย คณะกรรมกำรบริษัท
ข้อมูลต่อ ตลท.
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.

ฝ่ ำยจัดกำร

คณะกรรมกำรบริษัท
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลท.
-

สินทรัพย์หรือบริกำร
5.รำยกำรให้หรือรับ

ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน
-ให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยว
โยงหรือบริษัทที่บคุ คลที่
เกี่ยวโยงถือหุน้
มำกกว่ำบจ.ถือ

ขนาดใหญ่

คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิหลักกำรโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำร

อสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3
ปี และไม่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป
4.รำยกำรเกี่ยวกับ

อานาจการดาเนินการ
ขนาดกลาง

คณะกรรมกำรบริษัท
(น้อยกว่ำ 100 ล้ำนหรือ
3% ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ)

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้
(มำกกว่ำ 100 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ
กว่ำ)
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-ให้ควำมช่วยเหลือทำง ฝ่ ำยจัดกำร
กำรเงินแก่บริษัทที่บริษัท
จดทะเบียนถือหุน้
มำกกว่ำบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน
-รับควำมช่วยเหลือทำง ฝ่ ำยจัดกำร
กำรเงิน
3.

คณะกรรมกำรบริษัทและ ผูถ้ ือหุน้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

คณะกรรมกำรบริษัทและ ผูถ้ ือหุน้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทั่วไป ดังนี ้
-

รำยกำรธุรกิจปกติ หมำยถึง รำยกำรทำงกำรค้ำที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
กระทำเป็นปกติธุระเพื่อประกอบกิจกำร ได้แก่ กำรขำยสินค้ำ กำรซือ้ วัตถุดิบ กำร
ให้บริกำร รวมถึงรำยกำรทำงกำรค้ำของสถำบันกำรเงินส่วนที่ได้รบั อนุญำตจำก
หน่วยงำนกำกับดูแลเป็นกำรทั่วไป รำยกำรประเภทนีเ้ ป็นรำยกำรที่บริษัทต้องดำเนินกำร
เพื่อประกอบธุรกิจ ถ้ำบริษัททำรำยกำรดังกล่ำวกัลบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็ตอ้ ง
กระทำรำยงกำนแบบเดียกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว

-

เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หมำยถึง เงือ่ นไขกำรค้ำทีม่ ีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขดังนี ้
-รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทั่วไป
-รำคำและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทั่วไป
-รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสำมำรถแสดงได้ว่ำ ผูป้ ระกอบธุรกิจใน
ลักษณะทำนองเดียวกันให้กบั บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของฝ่ ำยจัดกำร ฝ่ ำยจัดกำรจะเป็นผูพ้ ิจำรณำ
ตัดสินใจ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ภำยหลังจำกที่ฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมตั ิแล้ว
จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และ
เปิ ดเผยกำรทำรำยกำรไว้ในแบบรำยงำนข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ขอบริษัท
(แบบ 56-2) นอกจำกนี ้ ต้องดำเนินกำรให้ผม
ู้ ีสว่ นได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรไม่เข้ำร่วม

ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุม
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2.

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริษัท
กรณีที่เป็นกำรทำรำยกำรที่อยู่ภำยใต้อำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ฝ่ ำยที่เป็นต้นเรื่อง
ต้องนำเสนอรำยละเอียดควำมจำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทำควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยต้อง
ดำเนินกำรให้ผูม้ ีสว่ นได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรไม่เข้ำร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุม และให้มีกำรพิจำรณำก่อนเข้ำทำรำยกำร

3.

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้
กรณีที่เป็นกำรทำรำยกำรที่อยู่ภำยใต้อำนำจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ให้ฝ่ำยที่เป็ นต้นเรื่องนำเสนอ
รำยละเอียด ควำมจำเป็น และควำมสมเหตุสำมผลของรำยกำร เพื่อขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเข้ำทำรำยกำรโดยจะต้องมีขอ้ มูลเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ
ตำมที่กำหดนในหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนฯ กำหนด และต้องแสดง
รำยชื่อและจำนวนหุน้ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงซึง่ ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

ประกำศ ณ วันที่ 4 เมษำยน

2563

ลงชือ่ .........................................................
(นำยวุฒิชำติ อนันต์สทุ ธิวรำ)
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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