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นโยบายการเข้ าทารายการระหว่ างกัน
ตามมาตรา 89/12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
("พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ") กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อ บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง จะกระท าธุ ร กรรมกับ บริ ษั ท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทดังกล่าว ("รายการที่เกี่ยวโยงกัน") ได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ น ในกรณี การเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89/12 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551”)
และกาหนดให้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต้ องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป
22-01) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ ฯ บจ/ป 22-01”) โดยอนุโลม
ดังนัน้ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้ องพิจารณาตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 (“หลักเกณฑ์
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ซึ่งมีการบริ หารงานโดยยึดถือการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิผ้ ถู ือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การ
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่ วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส จึงได้ กาหนด
นโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.

คานิยามที่เกี่ยวข้ อง

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน ” หมายถึง รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียนหรื อรายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย
“การตกลงเข้ าทารายการ” หมายความว่า การเข้ าไปหรื อตกลงใจเข้ าทาสัญญา หรื อทาความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม เพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การให้ เช่า หรื อเช่าสินทรัพย์ การให้ หรื อรับบริ การ การให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทังเพื
้ ่อก่อให้ เกิดสิทธิหรื อการสละสิทธิในการกระทาดังกล่าว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(1)
1

บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ1 ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1 “อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึง่ เกินกว่า ร้ อยละห้ าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้
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(2)
บุคคลใดที่กระทาการด้ วยความเข้ าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษัททาธุรกรรมที่ให้ ประโยชน์ทางการเงิน
แก่บคุ คลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี ้ จะได้ รับประโยชน์ทางการเงินด้ วย ทังนี
้ ้ เฉพาะการทาธุรกรรมดังกล่าว
(ก)
กรรมการของและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ข)
บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3)
บุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 ซึง่ รวมถึง
(ก)
ผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมในนิติ บุคคลใดเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิท ธิ
ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้ โดยนับรวมจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย (“ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ”)
(ข)
นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
(ค)
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง)
บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์ บ่งชี ไ้ ด้ ว่าเป็ นผู้ทาการแทนหรื ออยู่ภายใต้ อิทธิ พลของบุคคลตาม
(ก) และ (ข) ต่อการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ
2.

ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจแบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนี ้

(1)
เมื่อบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยทารายการกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(2)
เมื่อบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยทารายการกับนิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมเป็ น
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อผู้ที่จะได้ รับเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียน
หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลเหล่านัน้
3.

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(2)
(3)

รายการธุรกิจปกติ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ
รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)

การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลหนึง่ ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อไม่
ว่าเพราะเหตุอื่นใด
การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมด
้
ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดย
อ้ อม”
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4.

การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ดังนัน้
จึงให้ ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน
โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)
กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2)
หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการนัน้ ให้ มีการนาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
บริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ กาหนด และตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
(3)
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับของบริ ษัท และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทซึ่งถื อเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นที่เชื่อถือและไว้ วางใจของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และจัดให้ มี
การเผยแพร่ข้อมูลความเข้ าใจในการถือปฏิบตั ิของพนักงานทัว่ ทังบริ
้ ษัท
นอกจากนี ้ กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลีย่ งการมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมีผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ดังนี ้
(1)
ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ
(2)
ไม่เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ หรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะ
เดียวกันกับบริ ษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที
(3)
กรณีที่พนักงานเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
(4)
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อสิง่ ใด ๆ ที่ตนรู้มาจากตาแหน่งหน้ าที่และความรับผิดชอบ
(5)
หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหรื ออาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อ
ก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ เอง
(6)
หลีกเลีย่ งการทางานอื่นนอกเหนือจากการทางานของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ
ไม่วา่ ด้ านใด
(7)
พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สนิ หรื อข้ อมูล หรื อตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อ
เพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
(8)
พนักงานทุกคนต้ องเปิ ดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทาให้ เชื่อว่าจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีบางอย่างที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นคิดว่าเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
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(9)
การจัดทาธุรกรรม / รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทังก
้ าหนดราคา และ
เงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก โดยไม่ให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับ
รายการที่จดั ทา เข้ าร่วมในการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมตั ิในรายการนัน้ ๆ
5.

หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนในการท
้
ารายการระหว่างกันหรื อรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
การพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯ จะใช้ เกณฑ์ราคาและข้ อตกลงทางการค้ าเช่นเดียวกับที่ใช้
กับลูกค้ าทัว่ ไป โดยจะต้ องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้ อ้างอิง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าหรื อบริ การกับราคา
ภายนอกภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน
บริ ษัทฯ อาจใช้ ประโยชน์ จากรายงานของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ("สานั กงาน ก.ล.ต.") ซึ่งบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุ่มแต่งตังเพื
้ ่อเปรี ยบเทียบ
ราคาสาหรับการทาระหว่างกันที่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ และย่อย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องจะทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว เว้ นแต่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลง
ทางการที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อขนาดของธุรกรรม
ไม่จาต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หากบริ ษัท ฯ มีร ายการระหว่ างกัน หรื อรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน อื่น ๆ ที่ เข้ าข่ ายตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
บริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรื อแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีให้ มีการสอบทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยส่วนงาน
ตรวจสอบภายในจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้ มีการสุม่ สอบ
ทานการทารายการจริ ง ถูกต้ อง ตรงตามสัญญา หรื อนโยบายหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
นโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกัน
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6.

ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมีการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เหตุผลและความจาเป็ นที่ ต้องทารายการกับบุคคลหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อหน่วยงานที่ มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความสมเหตุสมผลทางด้ านราคา และข้ อตกลงทางการค้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทารายการ
กับบุคคลอื่นความเห็นของผู้ประเมินอิสระ หรื อที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นอย่างไร
บริ ษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในการจะปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามข้ อกาหนด และกฎระเบียบอย่างถูกต้ อง บริ ษัทฯ มี
การปรั บปรุ งข้ อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการถื อหุ้น กรรมการ และข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อให้ เป็ น
ปั จจุบนั หรื อไม่อย่างไร
7.

การอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(1)

(2)

(3)
(4)

8.

กรณีทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็ นรายการที่มีข้อตกลงทาง
การค้ าปกติตามที่เคยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ วปกติ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พิจารณา
ตัดสินใจ
กรณีทารายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็ นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้ า
ปกติที่เคยได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้ พิ จารณา
ตัดสินใจ
รายการที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงทางการค้ าปกติ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
รายการที่มีขนาดใหญ่ และไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงทางการค้ าปกติ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้
พิจารณาตัดสินใจทารายการโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดังนี ้
(ก)
รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ล้ านบาท หรื อ น้ อยกว่า
หรื อเท่ากับร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(ข)
รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท
หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(ค)
รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรื อ มากกว่า
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

หลักเกณฑ์ การพิจารณารายการที่เป็ นปกติการค้ า

(1)

ลักษณะรายการเป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติหรื อไม่

หากรายการนัน้ เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานตามปกติ ก็ จ ะปฏิ บั ติ ไ ปตามขัน้ ตอนของการ
ดาเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกบั รายอื่น ๆ รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ
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บริ ษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลของการทารายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพื่อก่อให้ เ กิดประโยชน์สุ
งสุดต่อบริ ษัทฯ โดยมีข้อตกลงทางการค้ าไม่แตกต่างจากการทารายการกับลูกค้ าทัว่ ไป หรื อบุคคลภายนอก
(2)

ราคาและเงื่อนไขการทารายการเป็ นธรรมหรื อไม่

หากเปรี ยบเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ ยวข้ องแล้ วจะได้ ราคาหรื อเงื่อนไขที่
ดีกว่านี ้หรื อไม่
9.

การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยทั่วไป (ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ)

รายการที่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไป คือ เงื่ อนไขการค้ าที่ มีราคาและเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมและไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย
(1)
(2)
(3)
10.

เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยได้ รับหรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ สามารถแสดงได้ วา่ ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกัน
ให้ บคุ คลทัว่ ไป

วิธีการนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1)

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ

กรณี ที่ เ ป็ น การท ารายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ที่ อยู่ภายใต้ อ านาจอนุมัติข องฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัด การจะเป็ น
ผู้พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ รับผิดชอบใน
การพิจารณาทารายการต่าง ๆ ตามขันตอนการขออนุ
้
มตั ิในระเบียบปฏิบตั ิ และตามอานาจดาเนินการของบริ ษัทฯ ซึง่
ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแ ล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
ของบริ ษัทฯ ด้ วย นอกจากนี ้ ต้ องดาเนินการให้ ฝ่ายจัดการผู้มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่
เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
(2)

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร

กรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร ให้ ฝ่ายที่เป็ นต้ น
เรื่ องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการก่อน จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพือ่
ขออนุมตั ิเข้ าทารายการ โดยจะต้ องรายงานการเข้ าทารายการให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ และเปิ ดเผยการ
ทารายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ด้ วย นอกจากนี ้ ต้ องดาเนินการ
ให้ กรรมการบริ หารผู้มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
ที่ประชุม
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(3)

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท

กรณีมีการทารายการเกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ า
ปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายที่เป็ นต้ นเรื่ องต้ องนาเสนอรายละเอียดความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาความเห็นเกี่ ยวกับรายการดังกล่าวก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเข้ าทารายการ ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้

(4)

(ก)
หน่วยงานต้ นเรื่ องสรุ ปรายละเอียดในการทารายการและจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมด
นาเสนอต่อกรรมการผู้จดั การ
(ข)
กรรมการผู้จดั การมอบหมายให้ สว่ นตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อจัดเตรี ยมวาระในการประชุม
(ค)
ส่วนตรวจสอบภายในร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดทาเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้ อสรุปที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(ง)
เมื่ อ ได้ ม ติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบให้ ส่ว นงานเลขานุก ารรวบรวมเพื่ อ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเข้ าทารายการต่อไป ในการนี ้ ต้ องดาเนินการให้ กรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
(จ)
เปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
รวมตลอดจนเปิ ดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศขันต
้ ่า
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น

กรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ให้ ฝ่ายที่เป็ นต้ นเรื่ องนาเสนอ
รายละเอียด ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการมีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
(ก)
หน่วยงานต้ นเรื่ องสรุ ปรายละเอียดในการทารายการและจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อ
นาเสนอต่อกรรมการผู้จดั การ
(ข)
กรรมการผู้จดั การมอบหมายให้ สว่ นตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อจัดเตรี ยมวาระในการประชุม
(ค)
ส่วนตรวจสอบภายในร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจัดทาเอกสารประกอบการประชุม โดยมี
ข้ อสรุปที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(ง)
เมื่อได้ มติที่ประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ สว่ นงานเลขานุการบริ ษัทรวบรวมเพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการต่อไป ในการนี ้ ต้ องดาเนินการให้
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
ที่ประชุม
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(จ)
เมื่อได้ มติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ส่วนเลขานุการบริ ษัทจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อจัด
ประชุมและขออนุมตั ิการทารายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้ องมีข้อมูลประกอบให้ เพียงพอต่อการตั ดสินใจ
ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันซึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงด้ วย ในการนี ้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการ ขันตอนและ
้
หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้ สาหรับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ฉ)
เปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
ตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศขันต
้ ่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดสาหรับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

***********************************************************
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