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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน
เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษทั มหาชัยฟู้ด ส์ จากัด มีความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบตั ิและ
เปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีค วามโปร่งใสเป็ นธรรมต่อ ผู้ถือ หุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้อ งโดยเท่าเทียมกัน
รวมทัง้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มกี ารกาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่ ให้เชื่อมันได้
่ ว่าการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ได้ผ่านกระบวนการอนุ มตั ิโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท อย่างเหมาะสม และ
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
1. คานิ ยามตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทารายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
การเข้าทารายการ หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทาสัญญาหรือทาความตกลงใดๆ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่า
สินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่
รวมทัง้ เพือ่ ก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทาดังกล่าว
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลผูท้ ม่ี อี านาจควบคุมการตัดสินใจของบริษทั จดทะเบียน
หรือบริษัทย่อย หรือ บุคคลที่อาจทาให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการตัดสิน ใจดาเนิน งานว่ าจะค านึงถึงประโยชน์ ของบุค คลนัน้ หรือ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยบุคคลดังกล่าว ได้แก่
1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั จดทะเบียน ผู้ท่จี ะได้รบั
การเสนอให้เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารหรือ ผู้มีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
2) นิตบิ ุคคลใด ๆ ที่มผี ู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุมเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม ผู้ทจ่ี ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์ บ่งชี้ได้ว่าเป็ นผู้ทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุค คล
ตามข้อ 1) และ 2) ในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ
หรือบุค คลอื่นที่ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน
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ผู้บริ หาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้มตี าแหน่ งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมในนิตบิ ุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลเกีย่ วโยง ได้แก่
1) คู่สมรส
2) บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3) ห้างหุ้น ส่ว นสามัญ ที่ บุค คลที่เกี่ยวโยง รวมถึงคู่ส มรส หรือบุ ต รที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะเป็ น
หุน้ ส่วน
4) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่ บุ ค คลที่เกี่ยวโยง รวมถึงคู่ส มรส หรือ บุ ต รที่ย ังไม่ บ รรลุ นิติภ าวะเป็ น
หุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดหรือจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
5) บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัดที่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง รวมถึงคู่สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ หรือบุคคลตามข้อ 3) หรือ 4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
6) นิตบิ ุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีม่ ี
อานาจจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคล (เอกสารแนบ)
ผู้มีอานาจควบคุม หมายถึง บุคคลทีม่ อี านาจควบคุมกิจการในลักษณะดังนี้
1) ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ ุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของนิตบิ ุคคลนัน้
2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
หรือไม่ว่าเพราะเหตุอ่นื ใด
3) ควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่ครึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้อม
ญาติ ส นิ ท หมายถึง บุ ค คลที่มีค วามสัมพัน ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นตาม
กฏหมาย ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พีน่ ้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร
2. ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 เมื่อบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทารายการกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุ ม ของบริษัท จดทะเบีย น ผู้ท่ีจ ะได้ร ับ การเสนอให้ เป็ น กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2.2 เมื่อบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทารายการกับนิตบิ ุคคลใด ๆ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุ มเป็ นกรรมการ ผู้บริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีจะได้รบั การเสนอให้เป็ น
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กรรมการหรือผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุม ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผู้เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
3.1 รายการธุรกิ จปกติ เป็ นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยทาเป็ นปกติ
เพือ่ ประกอบธุรกิจทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัวไป
่ ได้แก่ รายการขายสินค้า ซือ้ วัตถุดบิ ให้บริการ เป็ นต้น
3.2 รายการสนั บ สนุ น ธุ รกิ จ ปกติ เป็ น รายการที่ท าเพื่อ สนั บ สนุ น รายการธุ รกิจ ปกติท่ีมี
เงื่อนไขการค้าทัวไป
่ ได้แก่ รายการว่าจ้างขนส่งสินค้า ว่าจ้างทาโฆษณา ว่าจ้างบริหาร การรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค เป็ นต้น
3.3 รายการเช่ า หรื อ ให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ไ ม่ เกิ น 3 ปี เป็ นรายการเช่ า หรือ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพ ย์ท่ีมีอายุส ญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี และไม่ส ามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อ นไขการค้าทัวไป
่
ได้แก่
รายการเช่าอาคารเพือ่ เป็ นสานักงาน เช่าอาคารหรือทีด่ นิ เพือ่ เป็ นคลังสินค้า เป็ นต้น
3.4 รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรือบริ การ เป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
สิทธิ การให้หรือรับบริการ ได้แก่ รายการซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า
ทีด่ นิ การได้รบั สัมปทาน เป็ นต้น
3.5 รายการให้ หรือรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ได้แก่ รายการให้กู้ยมื เงิน ค้าประกัน
กู้ยืมเงิน การจ่ายค่ าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุค คลเกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียม
ให้กบั บุคคลเกีย่ วโยงทีค่ ้าประกันการกูย้ มื
4. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักการทีส่ าคัญสาหรับการพิจารณาทารายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ เป็ นสาคัญ ดังนี้
4.1 กรรมการบริษทั และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยว
โยงในกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.2 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริษั ท ฯ ในกรณี ท่ี จ าเป็ นต้ อ งท ารายการนั ้น
คณะกรรมการบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นหลัก โดยจะดูแลให้การทารายการมีความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้บุค คลผู้ท่ีมสี ่วนได้เสียกับการทา
รายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินใจหรืออนุมตั ิ รวมทัง้ ให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
4.3 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในของบริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูล
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แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
4.4 ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทารายงานทางการเงิน ของบริษทั ฯ
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบ
การเงิน หากมีการซือ้ ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทันที
4.5 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ
5. หลักเกณฑ์ในการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ดังนี้
5.1 การพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษทั ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการ
ค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กบั ลูกค้าทัวไป
่
กรณีรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องเป็ นไป
ด้วยความจาเป็ นสมเหตุสมผล และต้องมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั ฯ
5.2 กรณีท่ไี ม่มเี กณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า
หรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงือ่ นไขในลักษณะทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5.3 บริษทั ฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งบริษทั ฯ แต่งตัง้ เพื่อเปรียบเทียบ
ราคาสาหรับการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
5.4 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องจะทาธุรกรรมกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้ว เว้นแต่เป็ นธุรกรรมที่
เป็ น ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือ
เป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
5.5 กรณีบริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5.6 บริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรือ
แบบรายงานอื่นใดตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ก าหนด รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูล รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
5.7 บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการควบคุมและดูแลการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ให้เป็ นไปตาม
นโยบาย เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ทห่ี น่ วยงานกากับดูแลกาหนด รวมทัง้ มีการสอบทานโดยหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
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6. ข้อพิ จารณาในการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อพิจารณาในการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีดงั นี้
6.1 เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องทารายการกับบุคคลหรือ นิตบิ ุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.2 ความสมเหตุ ส มผลทางด้า นราคา และข้อ ตกลงทางการค้า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การท า
รายการกับบุคคลอื่นทัวไป
่
6.3 ความเห็นของผูป้ ระเมินอิสระหรือทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการทารายการ
6.4 มีมาตรการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามนโยบาย เงือ่ นไขหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด
6.5 เป็ นรายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุมตั ทิ โ่ี ปร่งใสโดยผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
6.6 เป็ นรายการทีก่ ระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทารายการกับบุคคล
ภายนอก
6.7 มีระบบการติดตามและตรวจสอบทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่าการทารายการเป็ นไปตามขัน้ ตอนที่
ถูกต้อง
7. อานาจดาเนิ นการสาหรับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ านาจดาเนิ น การส าหรับ การท ารายการที่เกี่ย วโยงกัน แยกตามประเภทรายการและขนาด
รายการได้ ดังนี้
7.1 รายการธุรกิ จปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ
7.1.1 กรณีมเี งือ่ นไขการค้าทัวไป
่
ทัง้ รายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้อนุ มตั ิ
ในหลักการ โดยกาหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ
7.1.2 กรณีไม่มเี งือ่ นไขการค้าทัวไป
่
1) รายการขนาดเล็ก ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
3) รายการขนาดใหญ่ ให้ขออนุ มตั ิจากที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น โดยต้อ งแต่งตัง้ ที่ปรึก ษา
ทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อการทารายการ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
7.2 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิ น 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการค้าทัวไป
่
1) รายการขนาดเล็ก ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายจัดการ และต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลตามข้อกาหนด
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3) รายการขนาดใหญ่ ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท และต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
7.3 รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรือบริ การ
1) รายการขนาดเล็ก ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
3) รายการขนาดใหญ่ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยต้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อการทารายการ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
7.4 รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
7.4.1 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยง หรือบริษทั ทีบ่ ุคคลที่เกี่ยวโยงถือ
หุน้ มากกว่าบริษทั ฯ ถือ
1) รายการขนาดเล็ก (มูลค่าต่ากว่า 100 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า) ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ตามข้อกาหนด
2) รายการขนาดใหญ่ (มูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ท่มี ตี ัวตน
สุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า) ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยต้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระให้ความเห็นต่อการทารายการ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
7.4.2 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าบุคคลเกีย่ วโยง หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน
1) รายการขนาดเล็ก ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายจัดการ
2) รายการขนาดกลาง ให้อยู่ภายใต้อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
3) รายการขนาดใหญ่ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยต้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อการทารายการ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
8. การคานวณขนาดรายการ
8.1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่ า ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือต่ ากว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
8.2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มมี ูลค่า สูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ
สูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
8.3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการทีม่ มี ูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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9. เงื่อนไขทางการค้าโดยทัวไป
่
เงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ หมายถึง เงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
9.1) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
9.2) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
9.3) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
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บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 246 บุค คลใดกระท าการไม่ว่าโดยตนเองหรือ ร่ว มกับ บุ ค คลอื่นอันเป็ นผลให้ต นหรือ
บุคคลอื่นเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ในกิจการในจานวนที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมื่อรวมกันแล้ว มีจานวนทุกร้อยละ
ห้าของจานวนสิท ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของกิจการนัน้ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพ ย์นัน้
หรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงนัน้ จะมีจานวนเท่าใดในแต่ละครัง้ บุคคลนัน้ ต้องรายงานการ
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงของจานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ดังกล่าวต่อสานัก งานทุกครัง้ ทัง้ นี้ การคานวณจานวนสิทธิออกเสียงและ การรายงานให้เป็ นไปตา ม
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกากับ ตลาดทุนประกาศกาหนด
การเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสทิ ธิ ทีจ่ ะซือ้ หรือได้รบั การส่ง
มอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนื่องมาจากการเป็ นผู้ถอื หลักทรัพย์ท่กี จิ การมิได้เป็ นผู้ออกหรือจากการ
เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับบุคคลอื่นใด ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 247 บุคคลใดเสนอซื้อหรือได้มาไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือกระทาการอื่น
ใด อันเป็ นผลหรือจะเป็ นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละยีส่ บิ ห้าขึ้น
ไปของจานวนสิท ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของกิจการนัน้ ให้ถือ ว่าเป็ น การเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อ ครอบงา
กิจการ เว้นแต่การเป็ น ผูถ้ อื หลักทรัพย์นนั ้ เป็ นผลจากการได้มาโดยทางมรดก ในการนี้ให้คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ โดยอาจกาหนดให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลทีร่ ่วมกันจัดทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์กไ็ ด้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดให้จดั ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งคา
เสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสานักงาน และให้มผี ลใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
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