นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน1
(The Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีการทารายการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน ” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“การตกลงเข้าทารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทาสัญญา หรือทาความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ
การให้ห รือ รับ ความช่วยเหลื อทางการเงิน และการออกหลั กทรัพ ย์ใหม่ รวมทั้ งเพื่ อก่ อให้เกิ ด สิท ธิ ห รือ การสละสิ ท ธิใน
การกระทาดังกล่าว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า
(1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2) นิติ บุค คลใดๆ ที่ มีผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ หรือ ผู้มี อานาจควบคุ ม เป็ นบุ ค คลดั งต่ อไปนี้ ของบริษั ท จดทะเบี ยนหรือ
บริษัทย่อย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่า เป็นผู้ทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2)
ต่อการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือบุคคลอื่น ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน

1

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
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ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้หมายรวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย2
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญ ชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย3
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกิน
กว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้ นของนิ ติบุ คคลไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ ว่าเพราะเหตุอื่ นใด หรือผู้มีอ านาจควบคุม การแต่งตั้ งหรือ ถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
“ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลตามมาตรา 258 (1) ถึ ง (7) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“เงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป” หมายความว่ า เงื่ อ นไขการค้ า ที่ มี ร าคาและเงื่อ นไขที่ เป็ น ธรรมและไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ
“รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ” หมายความว่า รายการทางการค้ าซึ่ งธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะเดี ยวกั บ บริษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน
“ส่วนได้เสีย” หมายความว่า การได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทา
รายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

2

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

3

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)
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ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับ
(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อย
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายการธุรกิจปกติ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปการดาเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.

พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย

2.

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระให้หรือได้รับชาระ
หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จานวนใดสูงกว่ากัน

3.

กรณีต้องเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะเปิดเผยการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามตารางแนบท้าย เพื่อจัดทา
รายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ทารายการ หรือ ภายใน 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป

4.

กรณีต้องขออนุมัติการทารายการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดาเนินการต่อไปนี้
(1)

ดาเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น

(2)

ดาเนินการเปิดเผยมติที่มีสารสนเทศการเข้าทารายการตามรายละเอียดที่ประกาศกาหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าทารายการ หรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทาการ
ถัดไป
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ในกรณีที่บริษัทฯ จะดาเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ตารางแนบท้ายนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่อ ผู้ถือหุ้น
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5.

บริษั ท ฯ จะสามารถเข้า ท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ถื อ หุ้ น แล้ วแต่ กรณี ได้ อ นุ มั ติ
การทารายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทารายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้

6.

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
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ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทน
สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือ
มูลค่าอ้างอิง
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่
สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือ
มูลค่าอ้างอิง

1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป

2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่า
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เปิดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

-

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

✓

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

-

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

มูลค่าของรายการ

ไม่จากัดมูลค่าของรายการ

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

✓

✓

-

✓

✓

✓

<100 ลบ. หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

-

>100 ลบ. หรือ >3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

✓
✪

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า

✓

✓

มูลค่าของรายการ
<1 ลบ. หรือ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
• บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคล
ธรรมดา
• บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคล
ที่บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือ
หุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วน
ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น
4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินอื่น นอกจาก 4.1

✓
✪
✪ กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริ ษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรายการดังกล่าว
หมายเหตุท้ายตาราง ✓ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓
- หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มเี ครื่องหมาย -
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