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นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

 ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ") กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทดงักลา่ว ("รายการที่เกี่ยวโยงกัน") ได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้น ในกรณีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/12 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ฯ  

ในการนี ้คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551”) 
และก าหนดให้การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต้องปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (บจ/ป 
22-01) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01”) โดยอนโุลม  

 ดงันัน้ ในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะต้องพิจารณาตามพรบ. หลกัทรัพย์ฯ 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 (“หลักเกณฑ์

การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) 

ด้วยเหตุนี ้บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งมีการบริหารงานโดยยึดถือการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดย
ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผู้ ถือหุ้นและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส จึงได้ก าหนด
นโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ค านิยามที่เกี่ยวข้อง 

“รายการที่ เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนหรือรายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

“การตกลงเข้าท ารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าท าสญัญา หรือท าความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสนิทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือ
รับความช่วยเหลอืทางการเงิน และการออกหลกัทรัพย์ใหม ่รวมทัง้เพื่อก่อให้เกิดสทิธิหรือการสละสทิธิในการกระท าดงักลา่ว 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการ1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

                                                           
1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 89/1 “อ านาจควบคมุกิจการ” หมายความวา่  

(1)  การถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในนิติบคุคลหนึง่เกินกวา่ ร้อยละห้าสบิของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  
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(2) บคุคลใดที่กระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิน
แก่บคุคลดงักลา่ว บคุคลดงัตอ่ไปนี ้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทัง้นี ้เฉพาะการท าธุรกรรมดงักลา่ว 

(ก) กรรมการของและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(ข) บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(3) บคุคลเก่ียวโยงกนั ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 ซึง่รวมถึง  
(ก) ผู้ ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ โดยนบัรวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย (“ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่”)  
(ข) นิติบคุคลใด ๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
(ค) ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(ง) บุคคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บ่งชีไ้ด้ว่าเป็นผู้ท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม  

(ก) และ (ข) ตอ่การตดัสนิใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั 

2. ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอาจแบง่เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

(1) เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท ารายการกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(2) เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท ารายการกบันิติบคุคลใด ๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็น
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือผู้ที่จะได้รับเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบยีน 
หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลเหลา่นัน้ 

3. ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบง่เป็น 6 ประเภท ดงันี ้

(1)  รายการธุรกิจปกต ิ
(2)  รายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิ
(3)  รายการเชา่ หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี 
(4)  รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 
(5)  รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
(6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถงึ (5) 

                                                           

(2)  การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคลหนึง่ ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่
วา่เพราะเหตอุื่นใด  

(3)  การมีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่า่โดยตรง หรือโดย
อ้อม” 
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4. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การพิจารณารายการตา่ง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เป็นส าคญั ดงันัน้ 
จึงให้ความส าคญัตอ่การปอ้งกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั 
โดยมีหลกัการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามหลกัเกณฑ์การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัฯ ก าหนด และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
ที่ดี  
(3) ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบัติตามข้อบังคบัของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็นเร่ือง
ส าคญัที่ต้องยดึถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย และจดัให้มี
การเผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบตัิของพนกังานทัว่ทัง้บริษัท 

นอกจากนี ้กรรมการและพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องหลกีเลีย่งการมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมีผลตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่ ดงันี ้

(1) ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
(2) ไม่เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะ
เดียวกนักบับริษัทฯ แตใ่นกรณีที่ไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
(3) กรณีที่พนกังานเข้าไปเก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือเหตกุารณ์ใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาโดยทนัที 
(4) ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากข้อมลู หรือสิง่ใด ๆ ท่ีตนรู้มาจากต าแหนง่หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมหรืออาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ
ก่อภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กบัผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ เอง 
(6) หลกีเลีย่งการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่งานในความรับผิดชอบ
ไมว่า่ด้านใด 
(7) พนกังานต้องไมใ่ช้ทรัพย์สนิหรือข้อมลู หรือต าแหนง่หน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั หรือ
เพื่อแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
(8) พนกังานทกุคนต้องเปิดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท าให้เช่ือว่าจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หากพนกังานสงสยัวา่จะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอยา่งที่อาจท าให้ผู้อื่นคิดวา่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 
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(9) การจัดท าธุรกรรม / รายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทัง้ก าหนดราคา และ
เง่ือนไขของรายการที่เก่ียวโยงกนัเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยไม่ให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบั
รายการท่ีจดัท า เข้าร่วมในการพิจารณา และไมม่ีอ านาจอนมุตัิในรายการนัน้ ๆ 

5. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการเก่ียวโยงกนั ดงันี  ้

การพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกบัท่ีใช้
กบัลกูค้าทัว่ไป โดยจะต้องมีข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม สมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

กรณีท่ีไมม่ีเกณฑ์ราคาดงักลา่วเพ่ือใช้อ้างอิง บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกบัราคา
ภายนอกภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคล้ายคลงึกนั 

บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้เพ่ือเปรียบเทียบ
ราคาส าหรับการท าระหว่างกนัท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าราคาดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ และย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องจะท าธุรกรรมกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดงักลา่วได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต ่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลง
ทางการท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการอนมุตัิไว้แล้ว หรือขนาดของธุรกรรม
ไมจ่ าต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันอื่น ๆ ท่ีเข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ 
รายการระหว่างกัน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ี
เก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรายการท่ีเก่ียวข้องกันกบับริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการบญัชีให้มีการสอบทานการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบโดยส่วนงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลให้มีการสุม่สอบ
ทานการท ารายการจริง ถกูต้อง ตรงตามสญัญา หรือนโยบายหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 
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6. ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมีการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องท ารายการกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวโยงกัน หรือหน่วยงานท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมเหตสุมผลทางด้านราคา และข้อตกลงทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกบัการท ารายการ
กบับคุคลอื่นความเห็นของผู้ประเมินอิสระ หรือท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างไร  

บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในการจะปฏิบตัิให้ถูกต้องตามข้อก าหนด และกฎระเบียบอย่างถกูต้อง บริษัทฯ มี
การปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับสดัส่วนการถือหุ้น กรรมการ และข้อมูลส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือให้เป็น
ปัจจบุนัหรือไมอ่ย่างไร 

7. การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(1) กรณีท ารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือระหวา่งกนัท่ีมีขนาดเลก็ และเป็นรายการที่มีข้อตกลงทาง 
การค้าปกติตามท่ีเคยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วปกติ ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้ พิจารณา
ตดัสินใจ 

(2) กรณีท ารายการระหวา่งกนัท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้า 
ปกติท่ีเคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณา
ตดัสินใจ 

(3) รายการที่มีขนาดเลก็ และขนาดกลาง ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ คณะกรรมการ 
บริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาตดัสินใจ 

(4) รายการที่มีขนาดใหญ่ และไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าปกติ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้  
พิจารณาตดัสินใจท ารายการโดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดงันี ้
(ก) รายการขนาดเลก็ คือ รายการที่มีมลูคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 1 ล้านบาท หรือ น้อยกวา่ 
หรือเท่ากบัร้อยละ 0.03 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
(ข) รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านบาท แตน้่อยกวา่ 20 ล้านบาท 
หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 
(ค) รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลูคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 20 ล้านบาท หรือ มากกวา่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

8. หลักเกณฑ์การพจิารณารายการที่เป็นปกติการค้า 

(1) ลกัษณะรายการเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่ 

หากรายการนัน้เกิดขึน้เน่ืองจากการด าเนินงานตามปกติก็จะปฏิบัติไปตามขัน้ตอนของการ
ด าเนินงานตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบตัิกบัรายอื่น ๆ รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ
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บริษัทฯ และมีความสมเหตสุมผลของการท ารายการ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติ และเพ่ือก่อให้เ กิดประโยชน์สุ
งสดุตอ่บริษัทฯ โดยมีข้อตกลงทางการค้าไมแ่ตกตา่งจากการท ารายการกบัลกูค้าทัว่ไป หรือบคุคลภายนอก 

(2) ราคาและเง่ือนไขการท ารายการเป็นธรรมหรือไม่ 

หากเปรียบเทียบกับการท ารายการกับบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องแล้วจะได้ราคาหรือเง่ือนไขท่ี
ดีกวา่นีห้รือไม ่

9. การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป (ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

รายการท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป คือ เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

(1) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 
(2) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
(3) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงได้วา่ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกนั 

ให้บคุคลทัว่ไป 

10. วิธีการน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 

 กรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็น  
ผู้พิจารณาตดัสินใจ บคุคลที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายปฏิบตัิการ หรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ รับผิดชอบใน
การพิจารณาท ารายการตา่ง ๆ ตามขัน้ตอนการขออนมุตัิในระเบียบปฏิบตัิ และตามอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ ซึง่
ภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี ้ต้องด าเนินการให้ฝ่ายจดัการผู้มีสว่นได้เสียในการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัไม่
เข้าร่วมประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ 

(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 

 กรณีที่เป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร ให้ฝ่ายที่เป็นต้น
เร่ืองน าเสนอรายละเอียด ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตสุมผลของรายการกอ่น จึงน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพือ่
ขออนมุตัิเข้าท ารายการ โดยจะต้องรายงานการเข้าท ารายการให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยการ
ท ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี ้ต้องด าเนินการ
ให้กรรมการบริหารผู้มีสว่นได้เสยีในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่ข้าร่วมประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงใน
ที่ประชมุ 
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(3) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท 

 กรณีมีการท ารายการเก่ียวโยงกนัที่เป็นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
ปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายที่เป็นต้นเร่ืองต้องน าเสนอรายละเอียดความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบท าความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าวก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าท ารายการ ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

(ก) หน่วยงานต้นเร่ืองสรุปรายละเอียดในการท ารายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องทัง้หมด
น าเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการ 
(ข) กรรมการผู้จดัการมอบหมายให้สว่นตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อจดัเตรียมวาระในการประชมุ 
(ค) ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้อสรุปท่ีเป็นสาระส าคญัเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
(ง) เมื่อได้มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ส่วนงานเลขานุการรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิเข้าท ารายการต่อไป ในการนี ้ต้องด าเนินการให้กรรมการที่มีสว่น
ได้เสยีในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่ข้าร่วมประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ 
(จ) เปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
รวมตลอดจนเปิดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศขัน้ต ่า
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(4) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น 

กรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่อยู่ภายใต้อ านาจอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น ให้ฝ่ายที่เป็นต้นเร่ืองน าเสนอ
รายละเอียด ความจ าเป็น และความสมเหตสุมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

(ก) หน่วยงานต้นเร่ืองสรุปรายละเอียดในการท ารายการและจดัเตรียมข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดเพื่อ
น าเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการ 
(ข) กรรมการผู้จดัการมอบหมายให้สว่นตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อจดัเตรียมวาระในการประชมุ 
(ค) ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้อสรุปท่ีเป็นสาระส าคญัเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
(ง) เมื่อได้มติที่ประชมุจากคณะกรรมการตรวจสอบให้สว่นงานเลขานกุารบริษัทรวบรวมเพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการตอ่ไป ในการนี ้ต้องด าเนินการให้
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไมเ่ข้าร่วมประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงใน
ที่ประชมุ  
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(จ) เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัทให้ส่วนเลขานุการบริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัด
ประชุมและขออนุมตัิการท ารายการจากผู้ ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมลูประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องแสดงรายช่ือและจ านวนหุ้นของบคุคลที่เก่ียว
โยงกันซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย ในการนี ้บริษัทฯ มีหน้าที่เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นตามวิธีการ ขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ส าหรับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
(ฉ) เปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศขัน้ต ่าตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนดส าหรับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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