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นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัรายการระหว่างบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามค านิยามท่ีก าหนดในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด คณะกรรมการจึงได้มีมติ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้ดงันี ้

1. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง และจดัส่งให้แก่บริษัทฯ เพ่ือเป็นข้อมลูในการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในจัดส่งรายงานฉบับแก้ไขทุกครัง้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง ข้อมลูเพ่ือให้รายงานดงักล่าวมีข้อมลูท่ีเป็นปัจจุบนั นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ  

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

3. หากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องปฏิบตัิตาม
มาตรการและขัน้ตอนการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ (ซึง่ก าหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายนี)้ 
รวมถงึตามข้อก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ อย่างเคร่งครัด 

 ในกรณีท่ีเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาท ารายการต่างๆ  ตามขัน้ตอนการขออนุมัติใน
ระเบียบอ านาจอนุมตัิของบริษัทฯ ซึง่ภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนุมตัิแล้ว หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจะต้องน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

                                                      
1 ผู้บริหาร หมายถึง ประธานบริษัท หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากประธานบริษัทลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารราย

ท่ีสี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
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 ในกรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องน าเสนอรายละเอียด ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเข้าท ารายการ หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเข้าท า
รายการ 

4. การก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ต้องพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s Length 
Basis) และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการท่ีเหมือนหรือมีลกัษณะคล้ายคลึงกันท่ีเกิดขึน้กับ
บคุคลภายนอก 

5. ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีมีสาระส าคญัต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวจาก 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 
ยกเว้นรายการท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 2 ซึ่งได้รับอนุมตัิในหลกัการจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้ (ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ มาตรา 89/12) 

6. บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมลู
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการบญัชี 

7. ก าหนดให้มีการสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลให้มีการสุม่สอบทานการท ารายการจริง
วา่ถกูต้องตรงตามสญัญาหรือนโยบายหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 

  

                                                      
2  เง่ือนไขการค้าทัว่ไป หมายถึง เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ี เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไข

ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

(2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับุคคลทัว่ไป 

(3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แสดงได้วา่เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
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มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กบับุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและ
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ อย่างยุติธรรม โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะ
การด าเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า (Fair and at Arm Length Basis) และมีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับ
บคุคลภายนอก  

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ  และเป็นรายการท่ีอาจ
เกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดงักล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดงักล่าวมีการก าหนดราคา
หรือเง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกรอบการท ารายการข้างต้นเป็น
หลกัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถด าเนินการท ารายการที่มีลกัษณะเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไว้
ไปได้ในทนัทีโดยไมต้่องน ารายการดงักลา่วเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการอีกครัง้ และบริษัทฯ จะจดัท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรมรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอื่น  บริษัทฯ จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
นัน้ๆในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัท
ฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นของ 
บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้การ
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อนุมตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และในรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)  

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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หลักการในการอนุมัตกิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ   ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็น
รายการท่ีอาจเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดงักล่าวซึง่จะต้องมี
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และหากคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการท า
รายการข้างต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ย่อมสามารถด าเนินการท ารายการท่ีมีลกัษณะเป็นไป
ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ไปได้ในทนัทีโดยไมต้่องน ารายการดงักล่าวเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท อีกครัง้ 
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จะให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการท ารายการดงักลา่ว จดัเตรียมสรุปรายละเอียดของรายการ พร้อมแสดงข้อมลูประกอบว่ารายการ
ดงักล่าวมีราคาท่ีอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป3 และน าเสนอข้อมูลดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ให้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน น าเสนอสรุปรายละเอียดของ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หาก

                                                      
3
  เง่ือนไขการค้าทัว่ไป หมายถึง เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ี เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไข

ดงัต่อไปนี ้

(1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

(2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับุคคลทัว่ไป 

(3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แสดงได้วา่เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
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คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

หากมีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา  รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึน้  บริษัทฯ จะจัดให้มี
บุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้
ถือหุ้ นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีเพ่ือให้มีความมั่นใจว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แตเ่ป็นการท ารายการที่ได้ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นส าคญั  
 


