บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11.

รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ในรอบปี 2555 ประกอบกับการสอบถามข้อมูล
ต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษทั กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทัง้ การสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสําหรับรอบปี 2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกันกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
รายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (“การบินไทย”)
ลักษณะธุรกิจ
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full
Service Airline)
ความสัมพันธ์
 การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุ้นร้อยละ 49.0
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 การบินไทยได้ส่ง
ตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่
นายอภิพร ภาษวัธน์ นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายโชคชัย ปัญญายงค์ และนายธีรพล โชติธนาภิ
บาล

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ ปี
2555 (ล้านบาท)

1.ค่าใช้จ่ายของบริษัท
1.1 การเช่าเครื่องบิน
ในปี 2555 บริษัทเช่าเครื่องบินในลักษณะเช่าดําเนินงาน
(Operating Lease) จากการบินไทยจํานวน 3 ลํา ซึ่งได้แก่
โบอิ้ง 737-400 จํานวน 1 ลํา และ เอทีอาร์ 72-200 จํานวน 2
ลํา เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสายการบิน
-

ค่าเช่าเครื่องบิน

137.7

1.2 การซ่อมบํารุง
บริษัทได้ว่าจ้างการบินไทยในการซ่อมบํารุงเครื่องบินที่เช่ามา
จากการบินไทย
-

ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องบิน
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่ า เครื่ อ งบิ น จากการบิ น ไทยเป็ น รายการที่
จําเป็น เนื่องจากเครื่องบินทั้งสามลําดังกล่าวมีขนาด
ที่เหมาะสมต่อลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท อีก
ทั้งราคาค่าเช่าก็เป็นไปตามราคาตลาด

258.6

สําหรับด้านการซ่อมบํารุง การบินไทยจัดเป็นเพีย ง
ผู้ ป ระกอบการเพี ย งไม่ กี่ ร ายในประเทศไทยที่ มี
ใบอนุ ญ าตในการซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งบิ น รุ่ น ดั ง กล่ า ว
บริษัทจึงจําเป็นต้องใช้บริการจากการบินไทย อีกทั้ง
ราคาค่าซ่อมบํารุงดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ ปี
2555 (ล้านบาท)

1.3 ค่าน้ํามันเครื่องบิน
บริษัทซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเครือ่ งบินจากการบินไทยเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจสายการบิน
-

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

422.1

1.4 ค่าบริการภาคพื้นดินและค่าอาหารสําหรับผู้โดยสาร นักบิน
และลูกเรือ
ค่าบริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิใน
ระยะเวลาที่บริษัทย้ายฐานปฎิบัติการทางการบินชั่วคราวจาก
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิเนื่องจากเหตุอุทกภัยน้ําท่วมปี 2554
-

ค่าบริการภาคพื้น
ค่าอาหารสําหรับผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ

28.9
13.2
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จําเป็นในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง หากบริษัทดําเนินการเอง
บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการใช้บริการการบินไทย เช่น ค่า
ฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับเครื่องบินเช่าจากการบิน
ไทย
-

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ได้ ซื้ อ น้ํ า มั น ผ่ า นการบิ น ไทยเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประกอบธุร กิจ เนื่องจากขณะที่เริ่มกิจการนกแอร์มี
ฝูงบินที่เล็ก หากบริษัทจัดซื้อโดยตรงจากผู้ค้าน้ํามัน
เองจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามภายหลังนก
แอร์มีการขยายฝูงบิน ในเดือน เมษายน 2555 เป็น
ต้นมา นกแอร์ได้ยุติการซื้อน้ํามันผ่านการบินไทย
ระหว่า งช่ว งอุท กภั ย บริ ษั ทได้ ย้ า ยฐานปฎิ บั ติก าร
ทางการบิน ไปยั งท่าอากาศยานสุว รรณภู มิ จึงไม่มี
ความพร้อมในหลายด้าน ดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้อง
ใช้บริการการบิน ไทย ซึ่งมีค วามพร้อ มที่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุว รรณภู มิ เพื่อบริษัทจะได้ส ามารถ
ให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารของบริษัทได้ อย่างไร
ก็ดีค่าบริการดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด

10.0

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. รายได้ของบริษัท
2.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผู้โดยสารของการบินไทย
ตามสัญญาการทําการบินร่วม (Code Share Agreement)

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 127

บริษัทได้ทําสัญญา Code Share Agreement กับการ
บินไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายตั๋วโดยสาร
ของบริษัท นอกจากนั้นราคาจําหน่ายตั๋วดังกล่าวของ
บริ ษั ท ก็ มิ ไ ด้ ต่ํ า กว่ า อั ต ราราคาจํ า หน่ า ยตั๋ ว ของ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
-

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด (“ครัวภูเก็ต”)
ลักษณะธุรกิจ
ครัวภูเก็ตประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการจัดหาอาหาร
สําหรับเที่ยวบินให้แก่หลายสายการบินในเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศที่บินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต ทั้งเที่ยวบินแบบประจําและแบบเช่าเหมาลํา
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและ
จัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมในครัวภูเก็ตโดยการถือหุ้น
ร้อยละ 30.0 ในบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด (“แอร์พอร์ต โฮเต็ล”)
ลักษณะธุรกิจ
แอร์พอร์ต โฮเต็ลเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศ

รายได้ค่าโดยสาร

มูลค่าของรายการ ปี
2555 (ล้านบาท)
2.4

2.2 รายได้อื่นๆ
บริษัทให้บริการภาคพื้น (Ground Aircraft Handling) และ
ให้บริการนายช่างภาคพื้นดิน (License Engineer) แก่ การบิน
ไทย
รายได้อื่น

7.1

3. เจ้าหนี้การค้า
4. ลูกหนี้การค้า
5. ภาระค้าประกัน ค่าเช่า/ค่าบริการ ตามสัญญา

94.0
1.5
36.0

อาหารสําหรับผู้โดยสาร
บริษัทสั่งซื้ออาหารสําหรับผู้โดยสารทีใ่ ช้บริการเที่ยวบินเหมาลํา
ของบริษัท
- ค่าอาหารผู้โดยสาร
- เจ้าหนี้ค่าอาหาร

ค่าที่พัก
บริษัทได้ใช้บริการทีพ่ ักจากแอร์พอร์ต โฮเต็ล สําหรับพนักงาน
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้โดยสารรายอื่น

1.6
-

การบินไทยได้ว่าจ้างให้บริษัทเพื่อให้บริการภาคพื้น
ในท่ า อากาศยานที่ ก ารบิ น ไทยให้ บ ริ ก ารแต่ ไ ม่ มี
พนั ก งานประจํ า ของตนเอง ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า บริ ก าร
เป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทสั่งซื้ออาหารจากครัวภูเก็ตสําหรับให้บริการใน
ระหว่างเที่ยวบินเหมาลํา เส้นทางจากภูเก็ต – เมือง
นานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความ
ต้อ งการของผู้ เ ช่า เครื่ อ งบิ น นอกจากนั้ น ก่ อ นการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง บริ ษั ท ได้ ทํ า การประกวดราคา และ
ปรากฎว่า ครัวการบินภูเก็ต เสนอราคาต่ําที่สุด

บริษัทเลื อ กใช้บริการห้ อ งพักจากแอร์พ อร์ต โฮเต็ล

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
ยานดอนเมือง
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมี
จัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมใน แอร์พอร์ต โฮเต็ลโดยถือ
หุ้นร้อยละ 40.0 ในแอร์พอร์ต โฮเต็ล

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“ทิพยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศ
ภัย (Non-Life Insurance) ทั้ง อัคคีภัย ภัยทางทะเล
และขนส่ง ภัยรถยนต์ เครื่องบิน และเบ็ดเตล็ด
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล
เป็นกรรมการของทิพยประกันภัย
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์”)
ลักษณะธุรกิจ
เมเจอร์ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ
ลานสเก็ตน้ําแข็ง พื้นที่เช่า/ศูนย์การค้า สร้าง/จําหน่าย
ภาพยนตร์ และ ให้บริการสือ่ โฆษณา
ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
สถานีต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาปฎิบัติงานและฝึกอบรมที่สถานี
กรุงเทพ
- ค่าที่พัก
- เจ้าหนี้ค่าที่พัก

เบี้ยประกัน
บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือให้แก่บริษัท
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ค่าเบี้ยประกัน
- เจ้าหนี้ค่าประกัน

ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
บริษัทซื้อแพคเกจส่งเสริมการตลาดจากเมเจอร์ ซึ่งประกอบด้วย
บัตรชมภาพยนตร์สําหรับสมาชิกโครงการนกแฟนคลับ และค่าสือ่
โฆษณาพร้อมพื้นทีส่ ําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
บริเวณโรงภาพยนตร์
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0.7
0.3

94.1
0.0

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเป็นที่พักให้พนักงานจากสถานีต่างจังหวัดที่เดิน
ทางเข้ามาปฎิบัติงาน และฝึกอบรมที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือ ง เนื่องจากโรงแรมดังกล่ าวเป็น
โรงแรมแห่ งเดี ย วที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ท่า อากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง ซึ่งมีทางเดินเชื่อมโดยตรงไปยัง
อาคารผู้โดยสารและออฟฟิศสํานักงานของบริษัท อัน
จะเป็น การอํานวยความสะดวกสบายและประหยั ด
ค่ าใช้จ่ายในการเดิน ทางให้ แก่พ นักงานของบริษั ท
นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบราคากับโรงแรมอื่นๆ
ในบริเวณใกล้เคียงพบว่าแอร์พอร์ตโฮเต็ลมีราคาต่ํา
ที่สุด

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจากทิพย
ประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยด้านการบินหลักราย
หนึ่ ง ของประเทศไทย ทั้ ง นี้ ใ นการคั ด เลื อ กบริ ษั ท
รับ ประกั น ภั ย บริ ษัท ได้ ทํ าการประกวดราคา และ
ปรากฎว่าทิพยประกันภัยเสนอราคาต่ําที่สุด

เมเจอร์เป็นผู้ประกอบธุรกิจภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทยซึ่ ง มี ส าขาครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ
บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ลื อ กที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด
ร่วมกับเมเจอร์เพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล
เป็นกรรมการอิสระของ เมเจอร์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(“แกรมมี่”) และ บริษัทย่อย
ลักษณะธุรกิจ
แกรมมี่ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งค่ายเพลง
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ จําหน่ายกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม และผลิตภาพยนตร์
ความสัมพันธ์
 ในปี 2555 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวีระวงศ์
จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการร่วมกับแกรมมี่

ประเภทรายการ
- ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
- เจ้าหนี้ค่าบัตรภาพยนตร์

ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ต และค่าสนับสนุนคอนเสิร์ต
บริษัทได้จัดจ้างศิลปินของแกรมมี่เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การขายของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ให้การสนับสนุนคอนเสริตที่จัด
โดยบริษัทย่อยของแกรมมี่
- ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ตและค่าสนับสนุนงานคอนเสิร์ต
- เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
(“เบอร์ลี่ยุคเกอร์”)
ค่าตั๋วโดยสาร
ลักษณะธุรกิจ
เบอร์ลี่ยุคเกอร์จัดซือ้ ตัว๋ โดยสารจากบริษัท
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว กระดาษทิชชู่ สบู่
- รายได้จากการจําหน่ายตั๋วโดยสาร
เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นผู้นําในระบบการตลาด การขาย
- ลูกหนี้คา้ งรับค่าตั๋วโดยสาร
และการจัดจําหน่ายสินค้า
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวีระวงศ์ จิตต์
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
0.8
ชมภาพยนตร์ใ ห้ ไ ด้รั บ ความบั น เทิ ง ที่มี มาตรฐาน
นอกจากนี้ การซื้อสื่อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์และ
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายในบริ เ วณโรง
ภาพยนตร์ยั งเป็นการช่ว ยขยายฐานลู กค้ าและการ
รับรู้ในตราผลิตภัณฑ์ของนกแอร์ให้กว้างยิ่งขึ้น อีกทั้ง
อัตราราคาค่าบริการดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด
และมิได้สูงเกินกว่าอัต ราที่ เมเจอร์เสนอขายให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

11.3
-

1.0
0.07

ศิ ล ปิ น ของแกรมมี่ ที่บ ริ ษั ทจั ด จ้ างนั้ น เป็ น ศิ ล ปิ น ที่
ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท
อีกทั้งสําหรับคอนเสิร์ตที่บริษัทให้การสนับสนุนนั้น ก็
เป็ น คอนเสิ ร์ ต ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้ า หมายของบริ ษั ท สํ า หรั บ อั ต ราการจั ด จ้ า ง
ดังกล่ าวก็เป็ น ไปตามราคาตลาด และ มิไ ด้สู ง กว่ า
อัตราราคาที่แกรมมี่เรียกเก็บจากบุคคลอื่น

การจํ า หน่ า ยตั๋ ว โดยสารให้ เ บอร์ ลี่ ยุ ค เกอร์ เ ป็ น ไป
ตามปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง ราคาดั ง กล่ า วก็
เป็ น ไปตามอั ต ราราคาเดี ย วกั น กั บ อัต ราราคาของ
ลู ก ค้ า ประเภทองค์ ก ร (Corporate) รายอื่ น ๆ ของ
บริษัท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
มิตรภาพ เป็นกรรมการของเบอร์ลี่ยุคเกอร์
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลิส จากัด (มหาชน)
(“กรุงไทยคาร์เร้นท์”)
ลักษณะธุรกิจ
กรุงไทยคาร์เร้นท์ประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์
ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ลูกค้าองค์กร
รวมถึงบุคคลทั่วไป
ความสัมพันธ์
 นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นคู่สมรสกับ
กรรมการของบริษัท คือ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
เป็นกรรมการของกรุงไทยคาร์เร้นท์

ประเภทรายการ

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่ารถยนต์เพือ่ ใช้บริการในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
- ค่าเช่ารถยนต์
- เจ้าหนี้ค่าเช่ารถยนต์
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2
0.1

บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม ใช้ บ ริ ก ารรถยนต์ เ ช่ า เพื่ อ ใช้ ง านใน
บริเวณท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2548
ทั้งนี้ในการคัดเลื อก กรุงไทยคาร์เร้น ท์ เป็นผู้ เสนอ
บริการที่ให้ราคาและข้อเสนอดีที่สุด

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติกําหนดนโยบาย และ ขั้นตอน
การทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส
และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคําสั่งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทํา
รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทํารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้
ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดีย วกั บที่ วิญ ญูช นจะพึ งกระทํา กับ คู่สัญญาทั่ วไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้ วยอํา นาจต่ อรองทางการค้า ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง กล่าวเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา
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รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องไปในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดําเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็น
ข้อ ตกลงทางการค้า ที่มี เงื่ อ นไขการค้า โดยทั่ วไป โดยอ้า งอิ งกั บราคาและเงื่ อนไขที่ เหมาะสมและยุติ ธรรม
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และ
แนวทางในการดําเนินการดังกล่าว
กรณีที่เป็นการเข้าทํารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของรายการดัง กล่ าว ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชํา นาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถอื หุ้นของบริษัทแต่เป็นการทํารายการที่บริษัทได้คํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 133

