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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั 
 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยมกีาร

ท ารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทั และ/หรอื

บรษิัทย่อย โดยบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกนั รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รวมถงึขอ้บงัคบั ประกาศ 

ค าสัง่ หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ในส่วนของการเปิดเผย

รายการระหว่างกนัของบรษิทัจะปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์

โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้จากผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปีของบรษิทั 

มาตรการการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยมกีารท ารายการ

กบับุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยง คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความ

จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของ

รายการ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิปกตใินอุตสาหกรรม โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาและ

เงื่อนไขต่างๆ ของรายการ หากกระท ากบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาดก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัหรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัพจิารณาแล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม

ช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัให้มบีุคคลที่มคีวามรู ้ความช านาญ

พเิศษ เช่นผู้สอบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการพจิารณาและ/หรอืการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดยผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน

รายการดังกล่าว เพื่ อให้มัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าว จะไม่เป็นการโยกย้าย  หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ของบรษิทั แต่เป็นการท ารายการทีไ่ด้ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย

เป็นส าคญั โดยบรษิทัมนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 
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ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกนัเป็นรายการทางการค้าที่บรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยกระท าเป็น

ปกตเิพื่อประกอบกจิการ หรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเกีย่วกบับรษิทั และ/หรอื

บรษิทัย่อยกระท าเพื่อสนบัสนุนรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตน และมเีงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไข

ที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มรีาคาและเงื่อนไข 

ดงันี้ 

(ก) ธุรกรรมที่โดยปกติบรษิัทท ากับคู่ค้าอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มีความ
เกี่ยวขอ้ง) ด้วยสนิค้าหรอืบรกิารที่เกี่ยวข้องมลีกัษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชดัเจน โดย
เมื่อเปรยีบเทยีบธุรกรรมทีบ่รษิทัท ากบัคู่คา้อื่น และธุรกรรมทีบ่รษิทัท ากบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งแลว้ มรีาคา เงือ่นไข หรอืขอ้ตกลงอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

(ข) ธุรกรรมที่บรษิทัท ากบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เท่านัน้ แต่สนิค้า
หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งมลีกัษณะและราคาทีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจน มผีู้ซือ้ผูข้ายในตลาดหลาย
ราย บริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและราคามาตรฐานในตลาด เพื่ อมา
เปรยีบเทยีบกบัธุรกรรมที่ท ากบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งได้ และ
เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้ ราคา เงือ่นไข หรอืขอ้ตกลงอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

(ค) ธุรกรรมทีบ่รษิทัท ากบับุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยมเีงื่อนไขการค้าและการก าหนดราคา
เช่นเดียวกับธุรกรรมที่โดยปกติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันท ากับคู่ค้าอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั) โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
สามารถแสดงได้ว่าราคา เงื่อนไข หรอืข้อตกลงอื่นๆ ของสินค้า บรกิาร หรอืรายการ
ดังกล่าวไม่แตกต่างกันในสาระส าคัญกับที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันท ากับคู่ค้าอื่นหรอืจาก
มาตรฐานในตลาดในเรือ่งทีใ่กลเ้คยีงกนั (หากม)ี 

(ง) ธุรกรรมที่โดยปกติบรษิัทท ากบัคู่ค้าอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวข้อง) ด้วยสินค้าหรอืบรกิารที่เกี่ยวข้องมลีกัษณะเฉพาะ หรอืมกีารสัง่ท าตามความ
ตอ้งการโดยเฉพาะ ท าใหไ้มส่ามารถเปรยีบเทยีบราคาของสนิคา้ได ้แต่บรษิทัสามารถแสดง
ได้ว่าอตัราก าไรขัน้ต้นทีบ่รษิทัได้รบัจากธุรกรรมระหว่างกนัไม่ต่างจากธุรกรรมกบัคู่คา้อื่น 
หรอือตัราก าไรขัน้ต้นทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดร้บัจากธุรกรรม
ระหว่างกนัไมต่่างจากธุรกรรมกบัคู่คา้อื่น และมเีงือ่นไข หรอืขอ้ตกลงอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

กรณีทีเ่ป็นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทั และ/หรอืบรษิัทย่อยซึ่งธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึ

กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่

ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 

และ/หรอืสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการท ารายการดงักล่าวมกีารก าหนดราคาหรอืเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

หรอืเป็นธรรม บรษิัทได้มีการก าหนดกรอบการท ารายการดังกล่าวให้มีการผ่านการพิจารณาและให้
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ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ 

และให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการท าธุรกรรมดงักล่าวได้ โดยบรษิัทจะจดัท ารายงานสรุปการท า

ธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทในทุกไตรมาส ทัง้นี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท 

พบว่ามกีารด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษิทัจะรว่มกนัพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

หากบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บรษิัท 

และ/หรอืบรษิัทย่อยจะด าเนินการตามนโยบาย มาตรการ และขัน้ตอนการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่

ก าหนดไว้ เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อยกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แต่เป็น

การท ารายการทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยกรรมการ

ผู้จดัการซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการออกค าสัง่หรอืประกาศเกี่ยวกับนโยบายของบรษิัทตามคู่มอือ านาจ

ด าเนินการ (Delegation of Authority) จะพจิารณาจดัท าและก าหนดใชแ้นวปฏบิตัขิองบรษิทัเกี่ยวกบัการ

ท ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

บรษิทัให้ความส าคญัต่อการพจิารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และค านึงถงึผลประโยชน์ของ
บรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยเป็นส าคญั ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ก าหนดแนวทางการป้องกนัรายการที่อาจเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรอืรายการระหว่างกัน โดยมหีลกัการที่ส าคญั 
กล่าวคอื บรษิัทควรหลกีเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนักบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เป็นขอ้ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ส ัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีี่สุดส าหรบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อยใน
กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักล่าว ให้จดัให้มกีารน าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ
บรษิัท (แล้วแต่กรณี) ตามหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนัก าหนด และ
ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั และประมวลจรรยาบรรณ
และจรยิธรรม (Code of Conduct) ของบรษิทัโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ เพื่อให้บรษิทัเป็นที่เชื่อถอืและไว้วางใจ
ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย 

 

 

 

 



นโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั 

  

หน้า 4/4 

 

 โดยนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั ได้รบัการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศ ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 

 

 

 

(นายศวิพงศ ์ บุญสาล)ี 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 


