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นโยบายในการกำาหนดราคารายการค้าระหว่่างกัน
เป็็นไป็ตามเงื่่�อนไขทางื่การค้้าป็กติ เป็็นราค้าเดีียวกับที�ทำากับบุค้ค้ลภายนอก และเป็็นราค้าตลาดี

รายการ นโยบายกำาหนดราคา

เค้ร่�องื่หมายการค้้า ต้นทุนการจดีทะเบียนเค้ร่�องื่หมายการค้้าบวกต้นทุนดีอกเบี�ยที�ผู้้้ขายจ่ายไป็นับตั�งื่แต่ป็ีที�ซื้่�อ

ค้่าเช่่าอสัังื่หาริมทรัพย์ รับ/จ่าย ตามราค้าตลาดี โดียพิจารณาจากทำาเลที�ตั�งื่ ลักษณะสัภาพและการใช่้ป็ระโยช่น์ของื่สัินทรัพย์

ค้่าลิขสัิทธิ์ิ�รับ อัตราร้อยละของื่ยอดีขายสัุทธิ์ิจากโรงื่งื่านโดียเทียบเค้ียงื่กับราค้าตลาดี

ค้่าลิขสัิทธิ์ิ�จ่าย อัตราร้อยละของื่ยอดีขายสัุทธิ์ิของื่บริษัท โดียเทียบเค้ียงื่กับราค้าตลาดี

ค้่าที�ป็รึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะค้วามยากงื่่ายของื่การให้บริการ

ค้่าบริหารสัต็อก ตามจำานวนช่ิ�นการจัดีสัินค้้า ตาม record การค้ีย์เอกสัาร และจำานวนกล่องื่ในการสั่งื่และรับค้่นสัินค้้า

ค้่าขนสั่งื่ ตามป็ริมาตรหร่อป็ริมาณ และระยะทางื่ขนสั่งื่โดียมีการเป็รียบเทียบราค้ากับบริษัทขนสั่งื่อ่�น

ค้่าตกแต่งื่ และติดีตั�งื่ ตามร้ป็แบบ ขนาดีพ่�นที� วัสัดีุ และเทค้นิค้การตกแต่งื่โดียการป็ระม้ลราค้า

ค้่าโฆษณา ตามราค้าตลาดี โดียค้่าบริการที�เรียกเก็บไม่เกินอัตราค้่าบริการที�กำาหนดีโดียธิ์ุรกิจโฆษณา

ค้่าอุป็กรณ์ตั�งื่โช่ว์

ค้่าใช่้จ่ายค้อมพิวเตอร์       ตามราค้าตลาดี  

ค้่าภาช่นะหีบห่อ ค้่าซื้่�อค้อมพิวเตอร์
และอุป็กรณ์สัินค้้าของื่แถม

ค้่าอบรม ตามหลักสั้ตรอบรม และค้วามเช่ี�ยวช่าญของื่วิทยากร

ค้่าบริการจ้างื่ขายออกงื่าน อัตราร้อยละของื่อัตราค้่าจ้างื่ต่อวัน โดียเทียบเค้ียงื่กับราค้าตลาดีและผู้้้รับเหมารายอ่�น

รายการเก่�ยว่โยงที่่�เกิดขึ้้�นในปีี 2564
1. ตามมติที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท ค้รั�งื่ที� 6/2563 เม่�อวันที� 15 มกราค้ม 2564 และค้รั�งื่ที� 2/2564 เม่�อวันที� 11 มิถุนายน 2564 กรรมการ

ตรวจสัอบเข้าร่วมป็ระชุ่มดี้วย 4 ท่าน  
1.1 เห็นค้วรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำ�าป็ระกันบริษัท โตโยโบะ สัห เซื้ฟตี� วีฟ จำากัดี ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำากัดี (ญี�ป็ุ�น) ในวงื่เงื่ินสัินเช่่�อระยะ

สัั�นที�ไดี้รับจาก Sumitomo Mitsui  Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd. และธิ์นาค้ารกรุงื่ศรีอยุธิ์ยา จำากัดี (มหาช่น)  ตามสััดีสั่วนการลงื่ทุนออก
ไป็อีก 1 ป็ี ตั�งื่แต่ 31 มกราค้ม 2564 - 31 มกราค้ม 2565 วงื่เงื่ินก้้ที�ไดี้รับ 180,000,000.- บาท โดียค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน 7.00% เป็็นเงื่ิน 
12,600,000.- บาท

1.2 เห็นค้วรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำ�าป็ระกันบริษัท โตโยโบะ สัห เซื้ฟตี� วีฟ จำากัดี ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำากัดี (ญี�ป็ุ�น) ในวงื่เงื่ินสัินเช่่�อระยะ
ยาวที�ไดี้รับจาก  Sumitomo  Mitsui  Banking Corporation,  Mizuho Bank, Ltd. และธิ์นาค้ารกรุงื่ศรีอยุธิ์ยา จำากัดี (มหาช่น) ตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน
ออกไป็อีก 2 ป็ี ตั�งื่แต่ 30  มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2566 และบริษัท โตโยโบะ สัห เซื้ฟตี� วีฟ จำากัดี ไดี้ทยอยค้่นเงื่ินก้้ระยะยาว จำานวน 108 
ล้านบาท ค้งื่เหล่อวงื่เงื่ินก้้ระยะยาว 900 ล้านบาท โดียบริษัทฯ ค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน 7.00% เป็็นเงื่ิน 63,000,000.- บาท

ในวาระ 1.1 - 1.2 กรรมการที�มีสั่วนไดี้เสัีย และไม่มีสัิทธิ์ิออกเสัียงื่ไม่ไดี้เข้าร่วมป็ระชุ่ม และไม่ไดี้อนุมัติการทำารายการ   
 - ไม่มี -
2. ตามมติที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท ค้รั�งื่ที� 2/2564 เม่�อวันที� 11 มิถุนายน 2564 และค้รั�งื่ที� 7/2564 เม่�อวันที� 8 ตุลาค้ม 2564 กรรมการ

ตรวจสัอบเข้าร่วมป็ระชุ่มดี้วย 4 ท่าน  
2.1 เห็นค้วรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำ�าป็ระกันบริษัท ทรานสัค้อสัมอสั  (ไทยแลนดี์)  จำากัดี  ในวงื่เงื่ินสัินเช่่�อที�ไดี้รับจาก Transcosmos Inc. (ป็ระเทศ

ญี�ป็ุ�น) จำานวน 80 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำ�าป็ระกัน 3 ป็ี [รวมวงื่เงื่ินสัินเช่่�อเดีิมที�ไดี้รับจาก Transcosmos Inc. (ป็ระเทศญี�ป็ุ�น) จำานวน 151 ล้านบาท  
รวมเป็็นวงื่เงื่ินทั�งื่สัิ�น 231 ล้านบาท] โดียบริษัทฯ ค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน  9.00% เป็็นเงื่ิน 7,200,000.- บาท (รวมค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการ
ลงื่ทุนกับค้รั�งื่ที�แล้ว เป็็นเงื่ินทั�งื่สัิ�น  20,790,000.- บาท)

2.2 เหน็ค้วรใหบ้ริษทัฯ รว่มค้ำ�าป็ระกนับริษทั  ทรานสัค้อสัมอสั  (ไทยแลนดี)์  จำากัดี  ในวงื่เงื่ินสัินเช่่�อที�ไดี้รบัจาก Transcosmos Inc. (ป็ระเทศ
ญี�ป็ุ�น) จำานวน 80 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำ�าป็ระกัน 2 ป็ี [รวมวงื่เงื่ินสัินเช่่�อเดีิมที�ไดี้รับจาก Transcosmos Inc. (ป็ระเทศญี�ป็ุ�น) จำานวน 231 ล้านบาท 
รวมเป็็นวงื่เงื่ินทั�งื่สัิ�น 311 ล้านบาท]  โดียบริษัทฯ ค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน 9.00% เป็็นเงื่ิน 7,200,000.- บาท (รวมค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการ
ลงื่ทุนกับค้รั�งื่ที�แล้ว เป็็นเงื่ินทั�งื่สัิ�น 27,990,000.- บาท)

ในวาระ 2.1 - 2.2 นายธิ์รรมรัตน์ โช่ค้วัฒนา กรรมการที�มีสั่วนไดี้เสัีย และไม่มีสัิทธิ์ิออกเสัียงื่ไม่ไดี้เข้าร่วมป็ระชุ่ม และไม่ไดี้อนุมัติการทำา
รายการ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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3. ตามมติที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท ค้รั�งื่ที� 1/2564 เม่�อวันที� 21 พฤษภาค้ม 2564 กรรมการตรวจสัอบเข้าร่วมป็ระชุ่มดี้วย 4 ท่าน เห็นค้วร
ให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำ�าป็ระกันบริษัท สัหโตค้ิว ค้อร์ป็อเรช่ั�น จำากัดี ให้กับบริษัท โตค้ิว ค้อร์ป็อเรช่ั�น จำากัดี (ญี�ป็ุ�น) ในวงื่เงื่ินสัินเช่่�อที�มีกับธิ์นาค้ารกรุงื่
ศรีอยุธิ์ยา จำากัดี (มหาช่น) ตามสััดีสั่วนการลงื่ทุนออกไป็อีก 1 ป็ี ตั�งื่แต่ 31 พฤษภาค้ม 2564 - 31 พฤษภาค้ม 2565 จำานวน 100,000,000.- บาท 
โดียค้ำ�าป็ระกันตามสััดีสั่วนการลงื่ทุน 12.00% เป็็นเงื่ิน 12,000,000.- บาท

ในวาระน้� กรรมการที�มีสั่วนไดี้เสัีย และไม่มีสัิทธิ์ิออกเสัียงื่ไม่ไดี้เข้าร่วมป็ระชุ่ม และไม่ไดี้อนุมัติการทำารายการ - ไม่มี - 
รายการที่่� 1 - 3 ว่ัตถุุปีระสงค์ในการที่ำารายการ :  
1. เป็็นการสันับสันุนกิจการที�บริษัทร่วมลงื่ทุน
2. ป็ฏิิบัติตามภาระสััญญา Joint Venture 

4. ตามมติที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท ค้รั�งื่ที� 5/2564 เม่�อวันที� 20 สัิงื่หาค้ม 2564 กรรมการตรวจสัอบเข้าร่วมป็ระชุ่มดี้วย 4 ท่าน เห็นค้วร
ให้บริษัทฯ ต่ออายุสััญญาใช่้บริการพ่�นที�วางื่สัินค้้าในบริเวณศ้นย์กระจายสัินค้้าไทเกอร์ สัุวรรณภ้มิ ดีีซื้ี จากบริษัท สัหพัฒน์เรียลเอสัเตท จำากัดี เพ่�อจัดี
เก็บสัินค้้าและรวมศ้นย์กระจายสัินค้้าของื่บริษัท เน้�อที� 16,863.10 ตารางื่เมตร อายุสััญญา 4 เดี่อน ตั�งื่แต่ 1 กันยายน  2564 - 31 ธิ์ันวาค้ม 2564 
อัตราค้่าบริการพ่�นที�วางื่สัินค้้า และค้่าบริการสั่วนกลางื่ รวมค้่าบริการพ่�นที�สั่วนเกิน 2,322,856.30 บาท/เดี่อน รวมเป็็นเงื่ินทั�งื่สัิ�น  9,291,425.20 บาท

- เกณฑ์์ที�ใช่้ในการกำาหนดีม้ลค้่าสัิ�งื่ตอบแทน : ค้ิดีตามขนาดีพ่�นที�  และลักษณะการใช่้งื่าน   
       โดียเทียบเค้ียงื่กับราค้าตลาดี

ว่ัตถุุปีระสงค์ในการที่ำารายการ :  
1. เพ่�อลดีภาระในการจัดีหาพ่�นที�และการบริหารจัดีการค้ลังื่สัินค้้า
2. สัามารถบริหารศ้นย์กระจายสัินค้้าของื่บริษัทในระบบ Supply Chain กับโรงื่งื่านผู้ลิตและผู้้้จัดีจำาหน่ายของื่บริษัทในเค้ร่อสัหพัฒน์อย่างื่มี

ป็ระสัิทธิ์ิภาพ 
ในวาระน้� นายธิ์รรมรัตน์ โช่ค้วัฒนา และนางื่ช่ัยลดีา ตันติเวช่กุล กรรมการที�มีสั่วนไดี้เสัีย และไม่มีสัิทธิ์ิออกเสัียงื่ ไม่ไดี้เข้าร่วมป็ระชุ่ม และ

ไม่ไดี้อนุมัติการทำารายการ
5. ตามมติที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท ค้รั�งื่ที� 8/2563 เม่�อวันที� 12 มีนาค้ม 2564 กรรมการตรวจสัอบเข้าร่วมป็ระชุ่มดี้วย 4 ท่าน  

- เห็นค้วรให้บริษัทฯ ทำารายการเช่่าหร่อให้เช่่าอสัังื่หาริมทรัพย์ไม่เกิน 3  ป็ี และรายการเกี�ยวกับสัินทรัพย์หร่อบริการกับบุค้ค้ลที�เกี�ยวโยงื่ ช่่�อ
บคุ้ค้ลที�เกี�ยวโยงื่และลักษณะค้วามสัมัพันธิ์ ์โป็รดีดีจ้ากรายการค้า้ระหว่างื่กัน หน้า 106-108 ในแบบแสัดีงื่รายการข้อมล้ป็ระจำาป็/ีรายงื่านป็ระจำาปี็ 2564  
(แบบ 56-1 One Report) น้�

รายการเช่่าหร่อให้เช่่าอสัังื่หาริมทรัพย์ และรายการเกี�ยวกับสัินทรัพย์หร่อบริการ รวมจำานวนเงื่ินน้อยกว่า 811 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของื่  
NTA ณ วันที� 31 ธิ์ันวาค้ม 2563)

1. ค้่าเช่่ารับ (อสัังื่หาริมทรัพย์) อายุสััญญาเช่่า 1 ป็ี เกิดีจริงื่ ป็ี 2564   = 18,912,378 บาท
2.  ค้่าเช่่าจ่าย (อสัังื่หาริมทรัพย์) อายุสััญญาเช่่า 1 ป็ี เกิดีจริงื่ ป็ี 2564 =  -  บาท
3.  ค้่าลิขสัิทธิ์ิ�รับ อายุสััญญา 3 ป็ี ตั�งื่แต่ 2562 - 2564 เกิดีจริงื่ ป็ี 2564 =  1,234,542 บาท
4. ค้่าลิขสัิทธิ์ิ�จ่าย อายุสััญญา 5 ป็ี ตั�งื่แต่ 2561 - 2565 เกิดีจริงื่ ป็ี 2564 =    11,859,158 บาท
5. รายจ่ายเกิดีจริงื่ ป็ี 2564     = 27,892,325 บาท 

- ค้่าตกแต่งื่และติดีตั�งื่
- ค้่าที�ป็รึกษาธิ์ุรกิจ และกฎหมาย
- ค้่าก่อสัร้างื่ซื้่อมแซื้มตึกเก่า
- ค้่าใช่้จ่ายในการอบรม
- ค้่าบริการจ้างื่ขายออกงื่าน

ในวาระน้� กรรมการที�มีสั่วนไดี้เสัีย และไม่มีสัิทธิ์ิออกเสัียงื่ไม่ไดี้เข้าร่วมป็ระชุ่ม และไม่ไดี้อนุมัติการทำารายการ ค้่อ
1. นายบุญเกียรติ โช่ค้วัฒนา 2. นายธิ์รรมรัตน์ โช่ค้วัฒนา  3. นายนพพร พงื่ษ์เวช่     
4. นายมน้ ลีลานุวัฒน์  5. นางื่กอบสัุข แสังื่สัวัสัดีิ�  6. นางื่สัาวมัญชุ่สัา ธิ์ีรพงื่ษ์พิพัฒน์     
7. ดีร. สัุรัตน์ วงื่ศ์รัตนภัสัสัร   

หมายเหตุ : รายการเกี�ยวโยงื่ที�เกิดีขึ�นย้อนหลังื่ 3 ป็ี โป็รดีดี้จาก website ของื่บริษัท (http://www.icc.co.th)

มาตรการในการอนุมัติการที่ำารายการระหว่่างกัน
1. บริษัทฯ มีค้ณะกรรมการ 3 ชุ่ดี ในการพิจารณารายการระหว่างื่กัน (การให้ก้้ ค้ำ�าป็ระกัน การลงื่ทุน รายการเช่่าหร่อให้เช่่าอสัังื่หาริมทรัพย์ไม่

เกิน 3 ป็ี และรายการเกี�ยวกับสัินทรัพย์หร่อบริการ)
1. ค้ณะกรรมการตรวจสัอบ
2. ค้ณะกรรมการบริหาร  
3. ค้ณะกรรมการบริษัท
โดียทุกค้รั�งื่ค้ณะกรรมการตรวจสัอบจะเป็็นผู้้ต้รวจสัอบ วนิจิฉััยสัรปุ็ผู้ล เร่�องื่ค้วามขดัีแยง้ื่ทางื่ผู้ลป็ระโยช่น์ในแตล่ะรายการ และส่ังื่เร่�องื่ให้ค้ณะ

กรรมการบรหิารและค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาในเร่�องื่ค้วามเสัี�ยงื่ทางื่ธิ์รุกจิ ทั�งื่น้�ในการป็ระช่มุค้ณะกรรมการบรษัิท กรรมการที�มสีัว่นไดีเ้สัยีในรายการ
ดีังื่กล่าวไม่ไดี้อย้่ในห้องื่ป็ระชุ่ม และไม่มีสั่วนในการอนุมัติการทำารายการ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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2. ค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่�ายจัดีการสัามารถทำาธิ์ุรกรรมที�เป็็นรายการธิ์ุรกิจป็กติ หร่อสันับสันุนธิ์ุรกิจป็กติที�มีข้อตกลงื่
ทางื่การค้า้ที�เป็็นเงื่่�อนไขการค้า้โดียทั�วไป็  ในลักษณะเดียีวกับที�วญิญู้ช่นจะพงึื่กระทำากบัค้้ส่ัญัญาทั�วไป็ ในสัถานการณ์เดียีวกันด้ีวยอำานาจต่อรองื่ทางื่การ
ค้้าที�ป็ราศจากอิทธิ์ิพลในการที�ตนมีสัถานะเป็็นกรรมการ ผู้้้บริหาร หร่อบุค้ค้ลที�มีค้วามเกี�ยวข้องื่

โดียขออนุมัติหลักการทุกป็ี และสัรุป็ผู้ลรายการระหว่างื่กันที�เกิดีขึ�นในป็ีที�ผู้่านมา ต่อที�ป็ระชุ่มค้ณะกรรมการตรวจสัอบ และค้ณะกรรมการ
บริษัท เพ่�อให้มั�นใจว่าการทำารายการสัมเหตุสัมผู้ลเป็็นป็ระโยช่น์สั้งื่สัุดีต่อบริษัท พร้อมทั�งื่เป็ิดีเผู้ยรายละเอียดี ช่นิดี ม้ลค้่า ของื่รายการระหว่างื่กันใน
หมายเหตุป็ระกอบงื่บการเงื่ินทุกไตรมาสั

หลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณา
1. ผู้ลป็ระโยช่น์ที�บริษัท และ / หร่อบริษัทในเค้ร่อจะไดี้รับจากการเข้าทำารายการทั�งื่ในดี้านดีอกเบี�ย เงื่ินป็ันผู้ลรับรวมทั�งื่กิจกรรม และธิ์ุรกรรม

การค้้า รวมถึงื่ธิ์ุรกิจการค้้าต่อเน้�องื่ 
2. หลักป็ระกันที�บริษัทค้วรต้องื่มีหร่อไดี้รับจากการทำารายการ
3. ค้วามแข็งื่แกร่งื่ของื่ผู้้้ก้้ ตลอดีจนค้วามสัามารถในการจ่ายค้่นเงื่ินต้นและดีอกเบี�ยภายในเวลาที�กำาหนดี
4. โอกาสัในการทำาธิ์ุรกิจของื่บริษัทที�ก้้เงื่ิน ค้ำ�าป็ระกัน และลงื่ทุน
5. ค้วามสัามารถของื่ผู้้้บริหารของื่บริษัทที�ก้้เงื่ิน ค้ำ�าป็ระกัน และลงื่ทุน
6. รวมตลอดีถึงื่มาตรการในการติดีตามตรวจสัอบธุิ์รกรรมในบริษทัที�ก้เ้งื่นิ ค้ำ�าป็ระกัน และลงื่ทุน และการรายงื่านข้อมล้ตัวเลขเพ่�อรบัทราบค้วาม

เป็็นไป็ในบริษัทดีังื่กล่าว

คว่ามจำาเปี็นแลัะคว่ามสมเหตุสมผลัขึ้องรายการที่่�ที่ำากับบุคคลัที่่�อาจม่คว่ามขึ้ัดแย้ง 
การป็ระกอบธิ์ุรกิจภายใต้สัภาวะการแข่งื่ขันที�รุนแรงื่ บริษัทฯ ต้องื่พึ�งื่พาอาศัยพันธิ์มิตรหร่อเค้ร่อข่ายทางื่ธิ์ุรกิจทั�งื่ที�เป็็นอุตสัาหกรรมต้นนำ�าและ

ป็ลายนำ�า เพ่�อเพิ�มค้วามเข้มเข็งื่และศักยภาพในการดีำาเนินธิ์ุรกิจ ซื้ึ�งื่จะนำาไป็สั้่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างื่ยั�งื่ย่นในอนาค้ต
ถึงื่แม้ว่าพันธิ์มิตรหร่อเค้ร่อข่ายทางื่ธิ์ุรกิจของื่บริษัท จะเป็็นบุค้ค้ลที�อาจมีค้วามขัดีแย้งื่ แต่ในการทำารายการระหว่างื่กันค้ณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาถึงื่ค้วามจำาเป็็นและค้วามเหมาะสัมในการเข้าทำาสััญญาหร่อทำาค้วามตกลงื่นั�นๆ โดียยึดีถ่อป็ระโยช่น์ของื่บริษัท และผู้้้ถ่อหุ้นเป็็นหลัก สัำาหรับ
การกำาหนดีราค้าซื้่�อขายเป็็นไป็ตามป็กติทางื่การค้้า มิไดี้กระทำาเพ่�อจำาหน่ายถ่ายโอนผู้ลป็ระโยช่น์ของื่บริษัท ออกไป็ยังื่บุค้ค้ลที�อาจมีค้วามขัดีแย้งื่

นอกจากน้� บริษัทฯ มีมาตรการค้วบคุ้มดี้แลการทำารายการที�เกี�ยวโยงื่กันและจำากัดีการให้ค้วามช่่วยเหล่อทางื่การเงื่ินกับบริษัทที�ไม่ใช่่บริษัทย่อย
โดียการให้ก้้ย่มเงื่ินหร่อค้ำ�าป็ระกันเงื่ินก้้ตามสััดีสั่วนการถ่อหุ้นที�เป็็นไป็ตามสััญญาร่วมทุน

อีกทั�งื่บริษัทฯ กำาหนดีมาตรฐานในการวัดีป็ระเมินผู้ลคุ้ณค้่าของื่การทำารายการระหว่างื่กัน และการติดีตามวัดีผู้ลรายงื่านในรายการระหว่างื่กัน
ให้มีค้วามช่ัดีเจน ค้รบถ้วน แม่นยำา รวดีเร็วมากยิ�งื่ขึ�น

แนว่โน้มในการที่ำารายการระหว่่างกันในอนาคต
ค้ณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึื่ค้วามรบัผู้ดิีช่อบตอ่หนา้ที�ในฐานะกรรมการบรษิทัมหาช่นที�พงึื่มตีอ่ผู้้ถ้อ่หุ้น พนกังื่าน และผู้้ม้สีัว่นไดีเ้สัยีทกุฝ่�าย 

ภายใต้หลักการกำากับดี้แลกิจการที�ดีี รายการระหว่างื่กันของื่บริษัทที�จะเกิดีในอนาค้ต เป็็นรายการที�ดีำาเนินการตามป็กติทางื่การค้้า โดียใช่้นโยบายซื้่�อ
ขายต่อรองื่กันตามตลาดีของื่ธิ์ุรกิจ เป็็นรายการที�เป็็นธิ์รรม ไม่มีการถ่ายเทผู้ลป็ระโยช่น์กลไกราค้าระหว่างื่บริษัทกับกิจการหร่อบุค้ค้ลที�เกี�ยวข้องื่ และ
เป็ิดีเผู้ยข้อม้ลตามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดีไว้ในป็ระกาศค้ณะกรรมการกำากับตลาดีทุนเร่�องื่ “หลักเกณฑ์์ในการทำารายการที�เกี�ยวโยงื่กัน”

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน


