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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
นโยบายการเข้ าทํารายการระหว่ างกัน ของบริษัท
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี
1.

มาตรการและขัน# ตอนการอนุม ตั ริ ายการระหว่ างกัน

ในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที#อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที#เกี#ยวโยงกันนัน บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ
และคําสัง# ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ที#มสี ่วนได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณี ที#กฎหมายกํา หนดให้ รายการระหว่า งกันนันต้ องได้ รับอนุมัติจากที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริษัทจะจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพื#อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี#ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนัน ๆ ทังนี ในการเข้ าทํารายการที#เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที#มีเงื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไป และ
รายการที#เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที#ไม่เป็ นเงื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี
(ก)

การทํารายการทีเ# ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีม# ีเงื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไป
คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัตเิ ป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํารายการ

ระหว่างกันที#เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที#มเี งื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที#มีความเกี#ยวข้ องได้ หากรายการดังกล่าวนันมีข้อตกลงทางการค้ า
ในลักษณะเดียวกับที#วญ
ิ 7ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว# ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้ าที#ปราศจากอิทธิพลในการที#ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที#มี
ความเกี#ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี บริ ษัทจะจัด ทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมดังกล่า วเพื# อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข)

การทํารายการทีเ# ป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไ# ม่เป็ นเงื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไป
การทํารายการที#เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที#ไม่เป็ นเงื#อนไขการค้ าโดยทัว# ไปจะต้ องได้ รับ

การพิจารณาและให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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หรื อที#ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื#อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ รวมทังข้ อบังคับ ประกาศ และคํา สัง# ของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี#ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน
ในกรณีทคี# ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที#อาจจะเกิดขึน บริ ษัทจะแต่งตังผู้เชี#ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี# ย วกั บรายการระหว่า งกั นดังกล่า วเพื#อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื#อให้ มนั# ใจว่าการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที#ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
2.

นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต

รายการระหว่างกันที#อาจเกิดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั งข้ อบั ง คั บ ประกาศ และคํ า สั# ง ของคณ ะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี#ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี#ยวโยงกัน
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทกี# ําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษัทมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที# 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป

(นายอภิสทิ ธิ@ รุจิเกียรติกาํ จร)
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หมายเหตุ

ในส่วนของนโยบายนีหากมีข้อกําหนดใดที#เกี#ยวข้ องกับการมีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้ อกําหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เมื#อบริษัทมีสถานะเป็ นบริษัท
จดทะเบียนแล้ ว
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