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นโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บริษัท เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบกิจกำรผลติบรรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 119 

หมู่ 1 ต ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอหำดใหญ ่จงัหวดัสงขลำ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บริษัทฯ ให้

ควำมส ำคญักบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ซึง่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ดงันัน้เพ่ือใหเ้กิดควำมโปรง่ใส 

ควำมเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทกุรำยกำรโดยเทำ่เทียกนัและเพ่ือประโยชนส์ูงสดุต่อบริษัท จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำร

ที่เก่ียวโยงกนัขึน้ 

นิยามทีเ่กีย่วข้อง 

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถงึ กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทจดทะเบียนหรอืบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของ

บริษัทจดทะเบียน 

“บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” หมำยถงึ บคุคลทีอ่ำจท ำใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรของบริษัทจดทะเบียน มีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนใ์นกำรตดัสินใจ ด ำเนินงำนวำ่จะค ำนงึถปึระโยชนข์องบคุคลนัน้ หรอืประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

บคุคลดงักล่ำวไดแ้ก ่

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน ผูท้ี่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น

กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญำติสนิทของบคุคลดงักล่ำว 

2. นติิบุคคลใดๆ ท่ีมีผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมเป็นบคุคลตำม (1) 

3.  บคุคลใดๆ ที่พฤติกำรณบ่์งชีไ้ดช้ดัว่ำ เป็นผูก้ระท ำกำรแทนหรืออยูภ่ำยใตอ้ิทธิพลของ (1) และ (2) 

4. กรรมกำรของนิติบคุคลทีมี่อ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 

5. คู่สมรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะของกรรมกำรตำม (4) 

6. นติิบุคคลท่ีบคุคลตำม (4) หรือ (5)  มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 

7. บคุคลใดที่กระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงวำ่ หำกบรษัิทท ำธุรกรรมที่ใหป้ระโยชนท์ำงกำรเงินแก่

บคุคลดงักล่ำว บคุคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงินดว้ย 

7.1 กรรมกำรของบรษัิท 

7.2 ผูบ้รหิำรของบรษัิท 

7.3 บคุคลทีมี่อ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษัท 

7.4 กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ  ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 

7.5 คู่สมรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะของบคุคลตำม 7.1 ถงึ 7.4  
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ผู้บริหาร หมายถงึ ผูจ้ดักำร หรือผูด้  ำรงต ำแหนง่บริหำรระดบัที่ 4  ต่อจำกประธำน

กรรมกำรบริหำรลงมำ และผูมี้ต ำแหนง่เทียบเทำ่รำยกำรที่ 4 ทกุรำย รวมถึงต ำแหนง่ในสำยงำน

บญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หมายถงึ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบุคคลท่ีเกีย่วโยง คือบคุคลหรือหำ้งหุน้สว่นตำมมำตรำ 

2558 (1)-(7) ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัเดิมไดแ้ก ่

(1) คู่สมรส 

(2) บตุรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ 

(3) หำ้งหุน้สว่นสำมญัที่บคุคลดงักล่ำวรวมถงึ (1) หรือ(2) เป็นหุน้ส่วน 

(4) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ(2) เป็นหุน้ส่วนไม่จ  ำกดัควำมรบัผิด

หรือจ ำกดัควำมรบัผิดรวมกนัเกินกวำ่รอ้ยละ 30 

(5) บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ(2) หรือ (3) หรือ(4) ถือ

หุน้รวมกนัเกินกวำ่รอ้ยละ 30 

(6) บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ(2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ 

(5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่รอ้ยละ 30 

(7) นติิบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย)์ ที่มีอ ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนติิบคุคล 

ผู้มอี านาจควบคุม หมายถงึ บคุคลทีมี่อ ำนำจควบคุมกิจกำร กล่ำวคือ 

- ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึ่งเกินกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 

- ควบคุมคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ของนติิบคุคลหนึง่ไม่ว่ำโดยตรงหรอื

โดยออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอ่ืนใด 

- ควบคุมกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึง่หนึง่ของกรรมกำรทัง้หมด ไม่ว่ำ

โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ญาตสินิท หมายถึง บคุคลทีมี่ควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำม

กฎหมำย อนัไดแ้ก ่

(1) คู่สมรส 

(2) บิดำ มำรดำ 

(3) พ่ีนอ้ง 
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(4) บตุร และคู่สมรสของบตุร 

ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

 รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั แบง่ออกเป็น  5 ประเภทดงันี ้

1. รำยกำรธุรกิจปกต เป็นรำกำรทำงกำรคำ้ ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ำเป็นปกติ เพ่ือกำรประกอบ

ธุรกิจที่มีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ทั่วไป เชน่ กำรขำยสินคำ้ ซือ้วตัถดุิบ กำรใหบ้ริกำร เป็นต้น 

2. รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เป็นรำยกำรท่ีท ำเพ่ือสนบัสนนุรำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงือ่นไขกำรคำ้ทั่วไป เช่น 

กำรวำ่จำ้งขนส่งสินคำ้ กำรวำ่จำ้งท ำโฆษณำ สญัญำว่ำจำ้งบริหำรงำนต่ำงๆ เป็นตน้ 

3. รำยกำรเชำ่หรือใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรเชำ่หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัยท์ี่มีอำยสุญัญำ

ไม่เกิน 3 ปี และไม่สำมำรถแสดงไดว้ำ่มีเง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป เชน่ กำรเชำ่อำคำรเพ่ือท ำเป็นส ำนกังำน เชำ่

อำคำรหรือที่ดินเพ่ือท ำเป็นคลงัสินคำ้ เป็นตน้ 

4. รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร เป็นรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน สิทธิ กำรใหห้รือรบั

บริกำร เช่น กำรซือ้เครื่องจกัร ซือ้เงินลงทนุ กำรขำยอำคำร ขำยสิทธิกำรเชำ่ ที่ดิน กำรใหส้มัปทำนต่ำงๆ 

5. รำยกำรใหห้รือรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน กำรใหห้รือรบัควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงิน เช่น กำรกูยื้มเงิน  

ค ำ้ประกนั กำรจำ่ยค่ำธรรมเนียมจำกกำรใชว้งเงินสินเช่ือของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั กำรจำ่ยค่ำธรรมเนียม

ใหก้บับคุคลที่เกี่ยวโยงที่ค  ำ้ประกนักำรกูย้ืม 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปรง่ใส และเป็นธรรม โดยค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์่อบริษัทเป็นส ำคญั ดงันัน้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปอ้งกนัรำยกำรที่อำจเป็นควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน ์ส ำหรบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยมีหลกัเกณฑก์ำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ไวด้งันี ้

1. กรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบถงึควำมสมัพนัธ ์หรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในกิจกำรที่

อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลทีมี่ควำมเกี่ยวขอ้ง ที่อำจกอ่ใหเ้กิด

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัทฯ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป้นตอ้งท ำรำยกำรนัน้ ใหมี้กำรน ำเสนอ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเหน็กอ่นเสนอขออนุมตัิต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรอืที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิท (แลว้แต่กรณี) ตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำร

เก่ียวโยงกนั ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ก ำหนดและตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจำกำรท่ีดี 
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3. กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคับของบรษัิท และจรยิธรรมทำงธุรกิจของ

บริษัท ซึง่ถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ตอ้งยดึถอืปฏิบติัอยำ่งเครง่ครดั เพ่ือใหบ้ริษัท เป็นที่เช่ือถือ และไวว้ำงใจของผู้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มูลควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบติัของพนกังำนทั่วทัง้องคก์ร 

 

หลักเกณฑใ์นการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 บริษัทฯ  ไดก้ ำหนดหลกักำรในกำรท ำเขำ้รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั เพ่ือมุ่งใหเ้กดิควำมโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ผูถ้ือ

หุน้ทกุรำยโดยเทำ่เทียมกนั โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

1. เป็นรำยกำรที่ผ่ำนกระบวนกำรอนุมตัิที่โปรง่ใสโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรดว้ยควำมรบัผิดชอบระมดัระวงั

และซ่ือสตัยส์จุริต โดยผูมี้สว่นไดเ้สียไม่มีสว่นรว่มในกำรตัดสินใจ 

2. เป็นรำยกำรที่กระท ำโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัท เสมือนหนึง่กำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 

3. มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบท่ีท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ กำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 

4. มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง โปรง่ใส ในเวลำที่เหมำะสม 

 

การพิจารณาอนุมัตกิารท ารายการที่เกีย่วโยงกัน 

1. บริษัทฯ ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ดงันี ้(ตำมประกำศของ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุฯ) 

1.1 ประเภทรำยกำรธุรกิจปกติ/รำยกำรสนบัสนุนกำรคำ้ปกติ/กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัยร์ะยะสัน้ 

และรำยกำรเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นหรือบริกำร 

ก. ระดับที ่1  รายการขนาดเลก็ คือรำยกำรท่ีมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ลำ้นบำท

หรือนอ้ยกวำ่หรือเทำ่กบัรอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสุทธิ แลว้แต่จ  ำนวนใดจะ

สงูกว่ำ 

ข. ระดับที ่2 รายการขนาดกลาง  คือรำยกำรท่ีมีมลูค่ำมำกกวำ่ 1 ลำ้นบำท

แต่นอ้ยกว่ำ 20 ลำ้นบำทหรือมำกกว่ำรอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสทุธิแต่นอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิ 

ค. ระดับที ่3  รายการขนาดใหญ่ คือรำยกำรท่ีมีมลูค่ำมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 20 ลำ้น

บำทหรือมำกกว่ำรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสทุธิแลว้แต่จ  ำนวนใดจะสงูกวำ่ 
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1.2 ประเภทรำยกำรที่ใหห้รือรบัควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงิน 

ง. ระดับที่ 1  รายการขนาดกลาง  คือรำยกำรท่ีมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั  

100 ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสุทธิแลว้แตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 

ก. ระดับที ่2  รายการขนาดใหญ่ คือรำยกำรท่ีมีมลูค่ำมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 100 ลำ้น 

หรือรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสทุธิแลว้แต่จ  ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 

2. บริษัทฯ ก ำหนดกำรอนมุติัขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั โดยรำยกำรแต่ละประเภทตอ้งด ำเนินกำร ดงันี ้

 

ประเภทรายการ อ านาจการด าเนินการ 

 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.รำยกำรธุรกิจปกติ/ 

2.รำยกำรสนบัสนนุ
ธุรกิจปกต ิ

 - เง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป 

 
คณะกรรมกำรบริษัทอนมุติัหลกักำรโดยก ำหนดกรอบใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำร 

-ไม่มีเง่ือนไขกำรคำ้
ทั่วไป 

ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท
และเปิดเผยขอ้มลูตอ่
ตลท. 
 

ผูถื้อหุน้ 

3.รำยกำรเชำ่หรือใหเ้ช่ำ
อสงัหำริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 

ปี และไม่มีเง่ือนไข
กำรคำ้ทั่วไป 

 

ฝ่ำยจดักำร ฝ่ำยจดักำรและเปิดเผย
ขอ้มูลต่อ ตลท. 

คณะกรรมกำรบริษัท
และเปิดเผยขอ้มลูตอ่
ตลท. 

4.รำยกำรเกี่ยวกบั
สินทรพัยห์รือบรกิำร 

ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท
และเปิดเผยขอ้มลูตอ่
ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

5.รำยกำรใหห้รือรบั
ควำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงิน 

-ใหค้วำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงินแก่บคุคลที่เก่ียว
โยงหรือบรษัิทที่บคุคลที่
เก่ียวโยงถือหุน้
มำกกว่ำบจ.ถือ 

คณะกรรมกำรบริษัท
(นอ้ยกว่ำ 100 ลำ้นหรือ 
3% ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสุทธิ แลว้แต่
จ  ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ) 

- ผูถื้อหุน้ 

(มำกกวำ่ 100 ลำ้น
บำทหรือรอ้ยละ 3 ของ
สินทรพัยท์ีมี่ตัวตนสทุธิ 
แลว้แต่จ  ำนวนใดจะต ่ำ

กว่ำ) 
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-ใหค้วำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงินแก่บริษัทที่บริษัท
จดทะเบียนถือหุน้
มำกกว่ำบคุคลที่เกี่ยว
โยงกนั 

ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัทและ
เปิดเผยขอ้มูลตอ่ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

-รบัควำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงิน 

ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัทและ
เปิดเผยขอ้มูลตอ่ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

 

3. บริษัทก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำรำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทั่วไป ดงันี ้

- รำยกำรธุรกิจปกติ หมำยถงึ รำยกำรทำงกำรคำ้ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบรษัิทยอ่ย

กระท ำเป็นปกติธุระเพ่ือประกอบกิจกำร ไดแ้ก่ กำรขำยสินคำ้ กำรซือ้วตัถดิุบ กำร

ใหบ้ริกำร รวมถงึรำยกำรทำงกำรคำ้ของสถำบนักำรเงินสว่นที่ไดร้บัอนุญำตจำก

หน่วยงำนก ำกบัดูแลเป็นกำรทั่วไป รำยกำรประเภทนีเ้ป็นรำยกำรที่บริษัทตอ้งด ำเนินกำร

เพ่ือประกอบธุรกิจ ถำ้บรษัิทท ำรำยกำรดงักล่ำวกลับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั บริษัทกต็อ้ง

กระท ำรำยงกำนแบบเดียกบับุคคลอ่ืนอยู่แลว้ 

- เง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป หมำยถงึ เงือ่นไขกำรคำ้ทีมี่รำคำและเง่ือนไขที่เป็นธรรม และไม่

กอ่ใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ซึง่รวมถึงเงื่อนไขกำรคำ้ที่มีรำคำและเง่ือนไขดงันี ้

-รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรอืบริษัทยอ่ยไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทั่วไป 

-รำคำและเงื่อนไขท่ีบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

-รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนสำมำรถแสดงไดว่้ำ ผูป้ระกอบธุรกิจใน

ลกัษณะท ำนองเดียวกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

 ข้ันตอนการน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

1. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุติัของฝ่ำยจดักำร ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพิ้จำรณำ

ตดัสินใจ ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ไดก้ ำหนดไว ้ภำยหลงัจำกท่ีฝ่ำยจดักำรพิจำรณำอนมุตัิแลว้ 

จะตอ้งน ำเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และ

เปิดเผยกำรท ำรำยกำรไวใ้นแบบรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปีขอบริษัท 

(แบบ 56-2) นอกจำกนี ้ตอ้งด ำเนินกำรใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรไม่เขำ้รว่ม

ประชมุ และไมมี่สิทธิออกเสียงในกำรประชุม 
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2. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุติัของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่อยู่ภำยใตอ้  ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ฝ่ำยที่เป็นตน้เร่ือง

ตอ้งน ำเสนอรำยละเอียดควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพ่ือใหค้ณะกรรมกำร

ตรวจสอบท ำควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรดงักลำ่ว กอ่นน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ โดยตอ้ง

ด ำเนินกำรใหผู้มี้สว่นไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรไม่เขำ้รว่มประชมุ และไมมี่สิทธิออกเสียง

ในที่ประชมุ และใหมี้กำรพิจำรณำก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 

3. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุติัของผูถื้อหุน้ 

กรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่อยู่ภำยใตอ้  ำนำจอนมุตัิของผูถ้ือหุน้ ใหฝ่้ำยที่เป็นตน้เรื่องน ำเสนอ

รำยละเอียด ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสำมผลของรำยกำร เพ่ือขอควำมเหน็จำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขอควำมเหน็ชอบน ำเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิเขำ้ท ำรำยกำรโดยจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอต่อกำรตดัสนิใจ 

ตำมที่ก ำหดนในหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนฯ ก ำหนด และตอ้งแสดง

รำยชื่อและจ ำนวนหุน้ของบคุคลที่เก่ียวโยงซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงดว้ย 

 

ประกำศ ณ วนัที่  4 เมษำยน  2563 

 

 

 

 

 

       ลงชือ่ ......................................................... 

(นำยวุฒิชำติ อนนัตส์ทุธิวรำ) 

   ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 

 

 


