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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิ จด้ วย
ความโปร่ งใส และคานึงถึงผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้
กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และเพื่อให้ เกิดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน บริ ษัทจึงเห็นควรที่จะกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน เพื่อให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ไม่
ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัทกาหนดนโยบายและขันตอนการท
้
ารายการที่เกี่ ยวโยงกันเพื่อเป็ นเครื่ องมือ และ กลไกที่สาคัญที่ทาให้ บริ ษัท
มีการกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันทุกรายการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ไม่มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) และได้ มี
การเปิ ดเผยไว้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
2. คานิยาม
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัท หรื อ
รายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย
“การตกลงเข้ าทารายการ” หมายความว่า การเข้ าไปหรื อตกลงใจเข้ าทาสัญญา หรื อทาความตกลงใดๆ ไม่ว่าดยทางตรง
โ
หรื อทางอ้ อมเพื่อก่อให้ เกิ ดการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การให้ เช่า หรื อเช่าสินทรัพย์ การให้ หรื อรับบริ การ การให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั ้งเพื่อก่อให้ เกิดสิทธิหรื อการสละสิทธิในการกระทาดังกล่าว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้ รวมถึง
บุคคลที่มคี วามเกี่ ยวข้ องตาม มาตรา 89/1 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“พรบ. หลักทรั พย์ ฯ”)
1. บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก่
1.1 ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มอี านาจควบคุม
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
1.2 นิติบคุ คลใดๆ ที่มผี ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มอี านาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(ก) ผู้บริ หาร
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้มอี านาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มอี านาจควบคุม
(จ) ผู้ที่เกี่ ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
1.3 บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์ บง่ ชี ้ได้ ว่าเป็ นผู้ทาการแทนหรื ออยู่ภายใต้ อทิ ธิพลของบุคคลตาม 1.1 ถึง 1.2 ต่อการ
ตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบุคคลอืน่ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) เห็นว่ามีพฤติการณ์ ทานองเดียวกัน

หน้ า 3
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2. บุคคลที่มคี วามเกี่ ยวข้ องตามมาตรา 89/1 ของ พรบ. หลักทรัพย์ ฯ
2.1 บุคคลที่มอี านาจควบคุมกิจการบริ ษัทและในกรณี ที่บคุ คลนั ้นเป็ นนิติบคุ คลให้ หมายความรวมถึงกรรมการของ
นิติบคุ คลนันด้
้ วย
2.2 คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลตาม 2.1
2.3 นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม 2.1 หรื อ 2.2 มีอานาจควบคุมกิจการ
2.4 บุคคลอืน่ ที่มลี กั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้ วยความเข้ าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษัททาธุรกรรมที่ให้ ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุ คล
ดังกล่าว กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลตาม 2.1 หรื อ 2.2 จะได้ รับประโยชน์ทางการเงินด้ วย ให้ ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่
มีความเกี่ ยวข้ องสาหรับการทาธุรกรรมนั ้น
“บริ ษทั ย่ อย” หมายความว่า
(1) บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทนั ้น
(2) บริ ษัทที่บริ ษัทตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทนั ้น
(3) บริ ษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริ ษัทที่ถูกถื อหุ้น โดยการถือหุ้นของ
บริ ษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทที่ถูกถือนั ้น
(4) บริ ษัทที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทตาม (1) (2) หรื อ (3) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนหุ้นที่มสี ิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทนั ้น
(5) บริ ษัทที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) มีอานาจควบคุมในเรื่ องการกาหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทนั ้น
ทั ้งนี ้ การถื อหุ้นของบริ ษัทหรื อบริ ษัทตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ ยวข้ องด้ วย
“ผู้บริ หาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่
ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารใน
สายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
“ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้น
ที่มสี ิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของนิติบคุ คลนั ้น ทั ้งนี ้ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ ยวข้ องและญาติสนิทด้ วย
“ผู้มีอานาจควบคุ ม” หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มสี ิทธิ ออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของนิติบคุ คลนั ้น
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่
ว่าเพราะเหตุอนื่ ใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการตั ้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั ้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
“ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มคี วามสัมพันธ์ กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
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(3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญซึง่ บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(4) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรั บผิด หรื อเป็ น
หุ้นส่วนจาพวกจากัดความรั บผิดที่มหี ้ นุ รวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของหุ้นทั ้งหมดของห้ างหุ้นส่วนจากัด
(5) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม (3) หรื อ (4)
ถื อหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนั ้น หรื อ
(6) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม (3) หรื อ (4)
หรื อบริ ษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทนั ้น
(7) นิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี ้ บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร
“เงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้ าที่มรี าคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มรี าคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้ รับหรื อให้ กับบุคคลทัว่ ไป
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ ยวโยงกันให้ กับบุคคลทัว่ ไป
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทแสดงได้ ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขที่ผ้ ูประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้ กับบุคคล
ทัว่ ไป
3. นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.1 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะต้ องจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
และแจ้ งให้ บริ ษัททราบ เพื่อให้ บริ ษัทมีข้อมูลสาหรับใช้ ประโยชน์ในการดาเนินการตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่เกี่ ยว
โยงกัน
3.2 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.3 ในกรณี ที่จาเป็ นต้ องทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน รายการที่เกี่ ยวโยงกันทุกรายการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องนาเสนอ
การเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็น ก่อนที่จะนาเสนอต่อผู้มอี านาจอนุมั ติ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อขออนุมตั ิการทารายการ ยกเว้ นรายการที่มขี ้ อตกลงทางการค้ าที่มี
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ สามารถทาได้
3.4 ปฏิบตั ิตามขันตอนการด
้
าเนินการของบริ ษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3.5 กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ ยวโยงกันเสมือนทารายการ กับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึง่
ต้ องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท กรณี ที่ไม่มรี าคาดังกล่าว บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ
เปรี ยบเทียบราคาสินค้ าหรื อบริ การกับราคาภายนอก ภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน
3.6 ผู้มสี ่วนได้ เสียกับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็ นผู้อนุมตั ิหรื อออกเสียงลงมติในเรื่ องดังกล่าว
3.7 ในการพิจารณาการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอาจแต่งตั ้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทาการประเมินและ
เปรี ยบเทียบราคาสาหรั บรายการที่เกี่ ยวโยงกันที่สาคัญ ทั ้งนี ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการที่เกี่ ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผล
และเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่
4.1 รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้ าที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
เช่น รายการซื ้อรถยนต์ รายการซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ รายการให้ บริ การเช่ารถยนต์ รายการขายรถยนต์ รายการขายยางรถยนต์
และรายการค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา เป็ นต้ น
รายการประเภทนี ้เป็ นรายการที่บริ ษัทต้ องดาเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้ าบริ ษัทไม่ทารายการกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง
กัน บริ ษัทก็ ต้องทารายการแบบเดียวกันกับบุคคลอืน่ อยูแ่ ล้ ว ซึง่ รายการธุรกิจปกติ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
4.1.1 รายการที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
4.1.2 รายการที่ไม่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
ปัจจุบนั บริ ษัทมีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวั อย่างลักษณะรายการ ดังนี ้
 บริ ษัทซื ้อรถยนต์เพื่อให้ เช่าตามความต้ องการของลูกค้ าจากโตโยต้ าแอท และบริ ษัท สยามนิสสัน พีทเู อ็ม
จากัด (“นิสสันพีทเู อ็ม”)
 บริ ษัทให้ บริ การเช่ารถยนต์แก่ บริ ษัท โตโยต้ า แอท ยูไนเต็ด (“โตโยต้ าแอท”)
 บริ ษัทขายรถยนต์หมดสัญญาเช่าให้ แก่ บริ ษัท โตโยต้ าแอท ยูไนเต็ด ยูสคาร์ จากัด (“แอทยูสคาร์ ”)
 บริ ษัทซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ จากโตโยต้ าแอท บริ ษัท พีทเู อ็ม เอนเนอร์ จี จากัด (“พีทเู อ็ม”) บริ ษัท เอสเอ็มพี
โกลบอล เทรดดิ ้ง จากัด (“เอสเอ็มพี”)
โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการทารายการประเภทนี ้อย่างต่อเนื่อง
4.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้ าซึง่ ธุรกิจโดยทัว่ ไปที่มลี กั ษณะเดียวกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยกระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เช่น รายการว่าจ้ างทีป่ รึ กษา ทั ้งนี ้ รายการสนับสนุน
ธุรกิ จปกติแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
4.2.1 รายการที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนสามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้างอิง
4.2.2 รายการที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้างอิง
4.2.3 รายการที่ไม่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
ปัจจุบนั บริ ษัทมีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวั อย่างลักษณะรายการ ดังนี ้
 บริ ษัททาสัญญาที่ปรึ กษากับโตโยต้ าแอทเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาในการบริ หารงานด้ านการขายและการตลาด
โดยบริ ษัทคาดว่าในอนาคตจะไม่เกิดรายการประเภทนี ้อีก
4.3 รายการเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ระยะสัน้ หมายความว่า รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มอี ายุ
สัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป
ปัจจุบนั บริ ษัทมีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวั อย่างลักษณะรายการ ดังนี ้
 บริ ษัทเช่าที่ดินและอาคารจากโตโยต้ าแอท
 บริ ษัทเช่าที่ดินและอาคารจากนายทรงวิทย์ ฐิติปญ
ุ ญา (“นายทรงวิทย์”) นางปริ ญดา วงศ์วิทวัส(“นางปริ ญ
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ดา”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท และนายศรุ ต ฐิติปญ
ุ ญา (บุตรของนายทรงวิทย์และ
นางปริ ญดา) ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน
โดยบริ ษัทคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้ มที่จะทารายการประเภทนี ้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
4.4 รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หมายความว่า การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ/หรื อสิทธิในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรั พย์ การเช่า/ให้ เช่าสินทรัพย์ การให้ /รั บบริ การ เช่น การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็ นต้ น
รายการประเภทนี ้แตกต่างจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเป็ นรายการที่มปี ระเด็นต้ อง
พิจารณาหลายประการ ทั ้งความจาเป็ นและสมควรในการทารายการดังกล่าว ความเหมาะสมในการทารายการดังกล่าวกับ
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน รวมทั ้งประโยชน์ที่บริ ษัทจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
ปัจจุบนั บริ ษัทไม่มกี ารทารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทนี ้และบริ ษัทคาดว่าในอนาคตจะไม่เกิดรายการประเภทนี ้ขึ ้น
4.5 รายการให้หรื อรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน หมายความว่า การให้ หรื อการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ซึง่ รวมถึงการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม การค ้าประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อนื่
ทานองเดียวกัน เป็ นต้ น
ปัจจุบนั บริ ษัทมีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทนี ้โดยมีตวั อย่างลักษณะรายการ ดังนี ้





บริ ษัทกู้ยืมเงินจากโตโยต้ าแอท
โตโยต้ าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริ ญดา ร่ วมกันค ้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้ กับบริ ษัท
โตโยต้ าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริ ญดา ร่ วมกันค ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินให้ กับบริ ษัท
บริ ษัทค ้าประกันเงินกู้ยืมให้ กับโตโยต้ าแอท

ทั ้งนี ้บริ ษัทคาดว่ารายการดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะเกิดตามความจาเป็ น ยกเว้ นรายการทีบ่ ริ ษัทค ้าประกันเงินกู้ยืม
ให้ กับโตโยต้ าแอท ซึง่ บริ ษัทคาดว่าภายหลังจากบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยแล้ ว จะไม่เกิดรายการ
ประเภทนี ้ขึ ้นอีก
5. รายการที่ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.1 รายการระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยที่มบี คุ คลเกี่ ยวโยงกันถือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 และไม่ได้ เป็ นผู้มอี านาจ
ควบคุมในบริ ษัทย่อย
5.2 รายการระหว่างกันของบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทถือหุ้นและมีบคุ คลเกี่ ยวโยงกันถือหุ้นในบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เกิ นร้ อยละ
10 และไม่ได้ เป็ นผู้มอี านาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
5.3 บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยออกหลักทรัพย์ใหม่ให้ กับบุคคลที่เกี่ ยวโยงในลักษณะดังนี ้
5.3.1 เพื่อโอนไปยังบุคคลอืน่ โดยราคาของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดและไม่ได้ เป็ นการเพิ่มสัดส่วน
ของบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน
5.3.2 บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันได้ รับหลักทรั พย์ตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือหุ้น (Right Offering)
5.3.3 บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันเป็ นผู้จดั จาหน่ายหรื อผู้จดั จาหน่ายช่วงของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยรับประกัน
ผลการจาหน่าย
5.3.4 จัดสรรให้ ตามโครงการออกหลักทรัพย์ให้ กับพนักงานหรื อผู้บริ หาร (ESOP)
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5.3.5 รายการที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยทารายการกับนิติบคุ คล ซึง่ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้ ส่งคนเข้ าไปดูแล
ควบคุมในนิติบคุ คลดังกล่าว
5.4 รายการที่พิสจู น์ได้ ว่าเป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
6. การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการ จะทาการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ แล้ วจึงนามาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ
รายการเกี่ ยวโยง ดังนี ้
มูลค่ าสินทรั พย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset (“NTA”)) หมายความว่า สินทรั พย์ รวม หัก ด้ วยสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้ จา่ ยรอตัดบัญชี หัก ด้ วยหนี ้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ ในการคานวณขนาดรายการ จะคานวณ NTA จากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชี หากมีรายการที่เกิ ดขึ ้นหลังวันที่ระบุในงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ฯ อาจให้ บริ ษัทใช้ งบการเงินที่ได้ มกี ารปรั บปรุ ง
ตัวเลขด้ วยรายการดังกล่าวที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ สอบทานตัวเลขแล้ ว
จากนัน้ จึงเปรี ยบเทียบมูลค่าของรายการเกี่ ยวโยงกันกับ NTA ว่ามีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ตามประเภท
รายการ ดังต่อไปนี ้
6.1 รายการธุรกิจปกติ
6.1.1 รายการธุรกิจปกติที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
ทารายการตามขั ้นตอนปกติ ไม่ต้องคานวณขนาดรายการ
6.1.2 รายการธุรกิจปกติที่ไม่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (BoD)

ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
6.2.1 รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนสามารถคานวณได้ จากทรั พย์สิ น
หรื อมูลค่าอ้างอิง
ทารายการตามขั ้นตอนปกติ ไม่ต้องคานวณขนาดรายการ
6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้ จากทรัพย์ สิน
หรื อมูลค่าอ้างอิง
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (เปิ ดเผย)

ขนาดใหญ่ (BoD)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.2.3 รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติที่ไม่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (BoD)

ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.3 รายการเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ระยะสัน้
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (เปิ ดเผย)

ขนาดใหญ่ (BoD)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.4 รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (BoD)

ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.5 รายการให้ หรื อรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน
รายการความช่วยเหลือทางการเงินแบ่งได้ เป็ น 2 กรณี คือ
6.5.1 รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริ ษัททากับบริ ษัทอืน่ ที่
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันถื อหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับบริ ษัท
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง (BoD)

ขนาดใหญ่ (Shareholders)

1 ลบ. หรื อ 0.03% ของ NTA

20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

(ใช้ ค่าที่สูงกว่ า)

6.5.2 รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริ ษัททากับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันที่ไม่ใช่นิติบคุ คล หรื อบริ ษัทอืน่ ที่
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันถื อหุ้นในสัดส่วนทีม่ ากกว่าบริ ษัท
ขนาดเล็ก (BoD)

ขนาดใหญ่ (Shareholders)

100 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA
(ใช้ ค่าที่ต่ากว่ า)

หน้ า 10

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
7. การดาเนินการของบริ ษทั เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขนาดรายการ

การดาเนินการของบริ ษทั
เปิ ดเผยต่ อ
ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ คณะกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น

1. รายการธุรกิจปกติ
1.1 มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป1)
1.2 ไม่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
2.1 มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป1) และค่าตอบแทนสามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อ
มูลค่าอ้ างอิง
2.2 มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป1) และค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้ จากทรัพย์สิน
หรื อมูลค่าอ้างอิง
2.3 ไม่มเี งื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป

ไม่จากัด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

-

-







2)

-

-

-

ขนาดเล็ก

-

-

-

ขนาดกลาง



-

-

ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง


-


-





-





2)

ไม่จากัด

ขนาดใหญ่
1) ได้ รับการอนุมตั ิในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัทีง้ ่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
2) ให้ แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขนาดรายการ

3. รายการเช่ าหรื อให้ เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ระยะสัน้

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

4. รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

5. รายการให้หรื อรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน
5.1 บริ ษัท รั บ หรื อ ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทอืน่ ที่เกี่ ยวโยงกันถือหุ้นใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับบริ ษัท

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

การดาเนินการของบริ ษทั
เปิ ดเผยต่ อ
ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ คณะกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น



-

-







-

-







2)
 2), 3)

5.2 บริ ษัท ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ ยวโยงกันดังต่อไปนี ้
 บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ขนาดเล็ก
 บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันที่เป็ นนิติบคุ คลที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่


น้ อยกว่าสัดส่วนที่บคุ คลที่เกี่ ยวโยงกันอืน่ ๆ ที่มใิ ช่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย แล้ วแต่
ขนาดใหญ่
 2), 3)


กรณี ถือหุ้นในนิติบคุ คลนัน้
2) ให้ แต่งตั ้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
3) กรณี ที่เป็ นรายการที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันร่ วมกันให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุ คลซึง่ บริ ษัทหรื อบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันเป็ นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วน
ที่ตนมีส่วนได้ เสียในนิติบคุ คลนั ้นตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปหรื อดีกว่า บริ ษัทจะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
8. การอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
8.1 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติ หรื อ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่มี ีเงื่อนไขการค้ า
โดยทั่วไป
เนื่องจากการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิ จปกติ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิใน
หลักการให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั ้นมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มคี วามเกี่ ยวข้ อง ดังนั ้น รายการที่เกี่ ยวโยงกันที่มลี กั ษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องผ่านการขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจาก คณะกรรมการบริ ษัท หรื อถืผูอ้
หุ้น ซึง่ เป็ นไปตามการอนุมตั ิในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
8.2 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่เป็ นการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทารายการ ผู้บริ หาร
ของฝ่ ายงานต้ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อฝ่ ายอืน่ ที่เป็ นต้ นเรื่ อง จะต้ อง
นาเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ โดยมี
ขันตอนในการด
้
าเนินการ ดังนี ้
8.2.1 ฝ่ ายงานต้ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องนาเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานและข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องทั ้งหมดนาเสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
8.2.2 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรี ยมวาระการประชุม
8.2.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับหน่วยงานกับที่เกี่ ยวข้ องเพื่อจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม โดยสรุ ปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
8.2.4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับเลขานุการบริ ษัทในการจัดเตรี ยมวาระการประชุมเพื่อนาเสนอความเห็นจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการต่อไป
8.2.5 เลขานุการบริ ษัทร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุ ป
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
8.2.6 ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทที่มสี ่วนได้ เสียไม่สามารถเข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ
รายการนั ้น และเลขานุการบริ ษัทจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทั ้งเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ ฯ
8.3 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถอื หุ้น
ในกรณี ที่เป็ นการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันทีต่ ้ องขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นก่อนเข้ าทารายการ ผู้บริ หารของฝ่ ายงาน
ต้ นเรื่ องทีเ่ กี่ ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อฝ่ ายอืน่ ที่เป็ นต้ นเรื่ อง จะต้ อง
นาเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ
โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้

หน้ า 13

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
8.3.1 ฝ่ ายงานต้ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องนาเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ และจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานและข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องทั ้งหมดนาเสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
8.3.2 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรี ยมวาระการประชุม
8.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม โดยสรุ ปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
8.3.4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับเลขานุการบริ ษัทในการจัดเตรี ยมวาระการประชุม เพื่อนาเสนอความเห็น
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
8.3.5 เลขานุการบริ ษัทร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุ ป
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
8.3.6 ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทที่มสี ่วนได้ เสียไม่สามารถเข้ าร่ วมพิจารณารายการนั ้น
และเลขานุการบริ ษัทจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทั ้งเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ
8.3.7 เลขานุการบริ ษัทร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อม
ทั ้งความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ พร้ อมแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันที่ไม่มสี ิทธิออกเสียง
8.3.8 ประชุมผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริ ษัทจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี รายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท หรื อแบบรายงานอืน่ ใด รวมทังเปิ
้ ดเผยการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพฯย์ตาม
หลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ กาหนด ตลอดจนเปิ ดเผยรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ ยวโยงกันดังกล่าวในงบ
การเงินของบริ ษัทตามที่มาตรฐานการบัญชีประกาศกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันนี ้ ให้ มผี ลใช้ บงั คับตั ้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็ น
ต้ นไป

(นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
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