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1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าทารายการของบริ ษทั จดทะเบียน กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่ ก ารถ่ า ยเทผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั ทั้ง นี้ เพื่ อให้บ ริ ษ ทั มี ก าร
ปฏิบตั ิงานเกิดความโปร่ งใส มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ รวมทั้งเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีกระบวนการทางานที่ โปร่ งใสโดยกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยความระมัดระวังและ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งเป็ นรายการที่กระทาโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก และมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้มนั่ ใจว่าการทารายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ อง
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ รวมถึ งการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2. คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
“บริษัทย่ อย” หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรง และ/หรื อ โดยอ้อมเกินกว่าร้ อยละห้าสิ บ ของจานวน
หุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุก ราย และให้หมายความรวมถึงผู ้
ดารงตาแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นที่เป็ น ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าของ
บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน ” หมายถึ ง การทารายการระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั
“บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน” หมายถึง ผูม้ ีอานาจควบคุมการตัดสิ นใจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เช่น ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ รวมถึ ง ผูท้ ี่ ใ กล้ชิ ดกับ บุ ค คลดัง กล่ า ว เช่ น คู่ ส มรส บุ ตร เป็ นต้น หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ มี บุ ค คล
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ดัง กล่ า ว เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น ใหญ่ หรื อ ผู ม้ ี อ านาจควบคุ ม ในนิ ติ บุ ค คลนั้น หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ล ัก ษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายถึง บุคคลที่มีอานาจ ควบคุมกิจการ กล่าวคือ
- ถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติบุคคลหนึ่ งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง ทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม
- ควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของคณะกรรมการ ไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมายถึ ง ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ บุ คคลเกี่ ยวโยง คื อบุ คคล ตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
(1) คู่สมรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(4) ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิด หรื อจากัดความ
รับผิดรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 30
(5) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่ บุคคลดังกล่ าว รวมถึ ง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) ถื อหุ ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
(6) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5)
ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์) ที่มีอานาจจัดการฐานะ
เป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่
คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ ง บุตร และคู่สมรสของบุตร
“สิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิ” หมายถึง สิ นทรัพย์รวมหักด้วยสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี และหักด้วยหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

หน้ าที่ 3/4
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตดิ ้ านการเข้ าทารายการระหว่ างกัน

มีผลบังคับใช้ วนั ที่
21 พฤศจิกายน 2562

3. เหตุผลในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย กับ บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน มีเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไปในลักษณะเดี ยวกันกับที่วิญญู ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายมีสถานะเป็ นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. ประเภทของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.1 รายการธุ รกิ จปกติ เป็ นรายการทางการค้าที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบธุ รกิ จที่ มี
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป เช่น ขายสิ นค้า ซื้ อวัตถุดิบ ให้บริ การ
4.2 รายการสนับสนุนธุ รกิจปกติ เป็ นรายการทางที่ทาเพื่อสนับสนุนรายการธุ รกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า
ทัว่ ไป เช่น การว่าจ้างขนส่ งสิ นค้า การว่าจ้างทาโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริ หาร การรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
4.3 รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น เป็ นรายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอายุสัญา
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้วา่ มีเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป เช่น เช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน เช่าอาคาร
หรื อที่ดินเพื่อเป็ นคลังสิ นค้า
4.4 รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ เป็ นรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ สิ ทธิ การให้หรื อ
รับบริ การ เช่น ซื้ อเครื่ องจักร ซื้ อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิ ทธิ การเช่าที่ดิน การได้รับสัมปทาน
4.5 รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นรายการที่ บ ริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย รั บ หรื อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กยู้ มื เงิน การ
ค้ าประกัน การรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น เช่ น การกู้ยืมเงิ น การจ่ายค่าธรรมเนี ยมจากการใช้วงเงิ น
สิ นเชื่อของบุคคลเกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั บุคคลเกี่ยวโยงที่ค้ าประกันการกูย้ มื
5. ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1 พิจารณารายการที่เกิ ดขึ้นว่าเป็ นรายการประเภทใด และทากับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั /บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ย ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
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5.2 กรณี ที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน คานวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริ ษทั เพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
5.3 กรณี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ประเภทธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท และรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
คณะกรรมการบริ ษ ทั อนุ ม ตั ิ หลัก การโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาดาเนิ นการ โดยรายการ
ดังกล่าว ต้องเป็ นรายการตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป คือ เงื่ อนไขการค้าที่มีราคาและเป็ นธรรม ไม่ก่อให้เกิ ด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ ายบริ หารจะต้องนาเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
5.4 กรณี รายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทอื่น พิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภท และอานาจดาเนิ นการ
ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่ งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการจากคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญเสมือน
กับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นทุกราย และนาเสนอรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กับการทารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมตั ิหรื อออกเสี ยงเพื่อลงมติในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
5.5 กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั อาจจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

- ลายมือชื่อ (นายธนวัฒน์ ตรี วศิ วเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

