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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
"รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั จดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย
"การตกลงเข้าทารายการ" หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทาสัญญา หรือทาความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทัง้ เพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทาดังกล่าว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า
(1) ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือ ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2) นิตบิ ุคคลใดๆทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย
(ก) ผูบ้ ริหาร
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ค) ผูม้ อี านาจควบคุม
(ง) บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุม
(จ) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
(3) บุคคลใดๆ ทีโ่ ดยพฤติการณ์บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นผูท้ าการแทนหรืออยู่ภายใต้อทิ ธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการ
ตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือบุคคลอื่นทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์
ทานองเดียวกัน
"ผูบ้ ริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารสีร่ ายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ
ดารงตาแหน่ งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ท่ี ุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ ทัง้ นี้ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและญาติสนิทด้วย
"ผูม้ ีอานาจควบคุม" หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การ
จัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือได้รบั มอบอานาจ
ตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม
"ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุน้ ส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
"ญาติ สนิ ท" หมายความว่า บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร
“เงื่อนไขการค้าโดยทัวไป”
่
หมายความว่า เงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ก่อ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้เกิดการ

(1) ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
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(2) ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
(3) ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขทีผ่ ปู้ ระกอบ
ธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกับให้บุคคลทัวไป
่
“รายการธุรกิ จปกติ ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษทั จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ
“รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ” หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจทัวไปมี
่ ลกั ษณะเดียวกับบริษทั จด
ทะเบียนหรือบริษทั ย่อยกระทาเพื่อสนับสนุ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ตน
ลักษณะของรายการที่ เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะดังนี้
1. เมื่อบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยทารายการกับ
(ก) ผูบ้ ริหาร
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ค) ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
2. เมื่อบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยทารายการกับบริษทั อื่นทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมเป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ จ่ี ะได้รบั เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย รวมทัง้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านัน้
ประเภทรายการที่ เกี่ยวโยงกัน
มีทงั ้ สิน้ 5 ประเภท ได้แก่
1.รายการธุรกิจปกติ
2.รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ
3.รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4.รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
5.รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
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ตารางประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริษทั จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการรสนับสนุ นธุรกิจปกติ
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั ่วไป
1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้า
โดยทั ่วไปและ ค่าตอบแทนสามารถคานวณได้
จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง
1.3 รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติทม่ี ี เงื่อนไขการค้า
โดยทั ่วไปและ ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณ
ได้จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง

1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทีไ่ ม่มเี งื่อนไขทางการค้าโดยทั ่วไป

2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
และไม่สามารถแสดงได้วา่ มีเงื่อนไขการค้าทั ่วไป

นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

มูลค่าของรายการ

ไม่จากัดมูลค่า
ของรายการ
≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

เปิ ดเผย
ต่อตลท.

ขออนุมตั ิ
คณะกรรมการ
บริษทั

ขออนุมตั ิ
ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
4.1 บริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
 บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เป็ นบุคคลธรรมดา

 บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เป็ นนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั
จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยถือหุน้ ในสัดส่วนที่
น้อยกว่าสัดส่วนทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอื่นๆ ที่
มิใช่บริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่
กรณี) ถือหุน้ ในนิตบิ ุคคลนัน้
4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่น
นอกจาก 4.1

มูลค่าของรายการ

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

< 100 ลบ. หรือ < 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
≥ 100 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

เปิ ดเผย
ต่อตลท.

ขออนุมตั ิ
คณะกรรมการ
บริษทั

ขออนุมตั ิ
ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น

-

-

-





-











-







-

-

-





-







✪ กรณีท่เี ป็ นรายการทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยและบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติ
บุคคล ซึง่ บริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นผูถ้ อื หุน้
ตามสัดส่วนทีต่ นมีส่วนได้เสียในนิตบิ ุคคลนัน้
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปหรื
่
อดีกว่า บริษทั จดทะเบียนจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมในรายการดังกล่าว
✪ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
หมายเหตุดทู ้ายตาราง  หมายถึง บริษทั จดทะเบียนมีหน้าทีด่ าเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ทม่ี เี ครื่องหมาย 
- หมายถึง บริษทั จดทะเบียนไม่มหี น้าทีด่ าเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ทม่ี เี ครื่องหมาย -
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เป็ นสาคัญ
ดังนัน้ จึงให้ความสาคัญต่อการป้ องกันรายการทีอ่ าจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกัน โดยมีหลักการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
 กรรมการบริษทั ฯและผูบ้ ริหารต้องเปิ ดเผย และนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ให้บริษทั ฯ
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทนั ทีก่อนทีจ่ ะมีการทารายการ
 หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ งโยงกับกรรมการ
และ/หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องทารายการนัน้
ให้มกี ารนาเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริหาร
หรือ
คณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี)
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
 กรรมการของบริษทั ฯทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และอนุมตั ใิ นเรื่องทีต่ นเองมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯและผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็ นเรื่อง
สาคัญทีต่ อ้ งยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
เพื่อให้บริษทั ฯเป็ นทีเ่ ชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
และจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลความเข้าใจในการถือปฏิบตั ขิ องพนักงานทัวทั
่ ง้ บริษทั ฯ
ขัน้ ตอนในการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หากเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
บริษทั ฯได้กาหนดขัน้ ตอนเกีย่ วกับการทารายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ดังนี้
1. การพิจารณาการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทัวไป
่
และเป็ นไปตาม
กระบวนการให้สนิ เชื่อปกติของบริษทั ฯ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการ ซึง่ ต้องเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ เช่น ในกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ มีรายการขอสินเชื่อให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เช่นเดียวกับทีค่ ดิ กับ
บุคคลภายนอก
2. กรณีทไ่ี ม่มรี าคาดังกล่าว บริษทั ฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้
เงื่อนไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3. บริษทั ฯอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระซึง่ แต่งตัง้ โดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ในกลุ่มมาทาการ
เปรียบเทียบราคาสาหรับรายการระหว่างกันทีส่ าคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
กลุ่มบริษทั ฯ
4. การทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีบ่ ริษทั ฯ หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ฯมีผลประโยชน์เกีย่ วข้อง ทีไ่ ม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทารายการกับลูกค้าทัวไป
่
หรือบุคคลภายนอกจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ซึง่ จะต้องไม่มกี รรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องเข้าร่วมพิจารณา
อนุมตั ริ ายการนัน้ และต้องไม่มเี งื่อนไขหรือข้อกาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
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5. หากบริษทั ฯมีรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอื่นๆ
ทีเ่ ข้าข่ายตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
6. บริษทั ฯต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่ เกีย่ วโยงกัน
หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเปิ ดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการทีเ่ กี่ยวข้องกันกับ
บริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
7. ให้มกี ารสอบทานการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มกี ารสุม่ สอบทานการทารายการจริง ถูกต้องตรง
ตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณา
1. เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งทารายการกับบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือหน่วยงานทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
2. ความสมเหตุสมผลทางด้านราคา และเงื่อนไขทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับการทารายการกับบริษทั อื่น
3. ความเห็นของผูป้ ระเมินอิสระ หรือทีป่ รึกษาทางการเงินเป็ นอย่างไร
4. บริษทั ฯมีมาตรการอย่างไรในการจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามข้อกาหนด และกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
5. บริษทั ฯมีการปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับสัดส่วนการถือหุน้ กรรมการ และข้อมูลสาคัญของบริษทั ย่อยและบริษทั ใน
เครือให้เป็ นปั จจุบนั หรือไม่ อย่างไร
การอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯมีมาตรการอนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีท่ ุกคนต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือระหว่างกันทีม่ ขี นาดเล็ก
ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ

และเป็ นรายการทีม่ เี งื่อนไขการค้าปกติ

2. ในกรณีทเ่ี ป็ นการทารายการระหว่างกันทีม่ ขี นาดกลางและขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นรายการทีม่ เี งื่อนไขการค้าปกติ
คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ
3. รายการทีม่ ขี นาดเล็ก และขนาดกลาง ทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการบริษทั ฯจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ตัดสินใจ
4. รายการทีม่ ขี นาดใหญ่ และไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
รายการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดังนี้

ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจทา

 รายการขนาดเล็ก คือ รายการทีม่ มี ลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
0.03 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิแล้วแต่จานวนใดสูงกว่า
 รายการขนาดกลาง คือ รายการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ
0.03 แต่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
หลักเกณฑ์การพิ จารณารายการที่เป็ นปกติ การค้า
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- ลักษณะรายการเป็ นการดาเนิ นธุรกิ จตามปกติ หรือไม่
ถ้ารายการนัน้ เกิดขึน้ เนื่องจากการดาเนินงาน
ตามปกติกจ็ ะปฏิบตั ไิ ปตามขัน้ ตอนของการดาเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั รายอื่น ๆ เช่น การขอสินเชื่อของลูกค้า
ทีเ่ ป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯลฯ รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผลของการ
ทารายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากการ
ทารายการกับลูกค้าทัวไป
่ หรือบุคคลภายนอก
- ราคาและเงื่อนไขการทารายการเป็ นธรรมหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอกที่
ไม่เกีย่ วข้องแล้ว จะได้ราคาหรือเงื่อนไขทีด่ กี ว่านี้หรือไม่
การพิ จารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทัวไป
่ (ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์)
รายการทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
คือเงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ โดย
- เป็ นราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
- เป็ นราคาและเงื่อนไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
- เป็ นราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กบั
บุคคลทัวไป
่
วิ ธีการนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ิ ของฝ่ ายจัดการ
ในกรณีทเ่ี ป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ตัดสินใจ ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาทารายการต่าง ๆ ตามขัน้ ตอนการขออนุมตั ใิ นระเบียบปฏิบตั ิ
และตามอานาจดาเนินการของบริษทั ฯ ซึง่ ภายหลังจากทีฝ่ ่ ายจัดการพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
รายงานประจาปี ของบริษทั ฯด้วย
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีทเ่ี ป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร ให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ป็ น
ต้นเรื่องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมตั เิ ข้า
ทารายการ ซึง่ ภายหลังจากทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯด้วย
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั
เมื่อมีการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีเ่ ป็ นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ซึง่ อยู่
ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ป็ นต้นเรื่องต้องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเข้าทา
รายการ มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการดังนี้
3.1 ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทารายการ และจัดเตรียมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
นาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3.2 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
จัดเตรียมวาระในการประชุม
3.3 ฝ่ ายตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
โดยมีขอ้ สรุปทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
3.4 เมื่อได้มติทป่ี ระชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สว่ นงานเลขานุการรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ข้าทารายการต่อไป
3.5 เปิ ดเผยการทารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ิ ของผูถ้ อื หุ้น
ในกรณีทเ่ี ป็ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้
ให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ป็ นต้นเรื่อง
นาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อขอความเห็นชอบ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการ
มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการดังนี้
4.1 ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทารายการ และจัดเตรียมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
นาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4.2 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
จัดเตรียมวาระในการประชุม
4.3 ฝ่ ายตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
โดยมีขอ้ สรุปทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
4.4 เมื่อได้มติทป่ี ระชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สว่ นงานเลขานุการรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทารายการต่อไป
4.5 เมื่อได้มติทป่ี ระชุมจากคณะกรรมการบริษทั ให้สว่ นงานเลขานุการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและขออนุมตั ิ
การทารายการจากผูถ้ อื หุน้ โดยจะต้องมีขอ้ มูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ และจะต้องแสดงรายชื่อและ
จานวนหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงด้วย
4.6 เปิ ดเผยการทารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
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