บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11.

รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทใน
รอบปี 2555 และในไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลําดับ ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งการสอบทาน
ข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นสําหรับรอบปี
2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระ ทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
(“การบินไทย”)
ลักษณะธุรกิจ
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ
(Full Service Airline)
ความสัมพันธ์
 การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุน้ ร้อยละ
49.0
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 การบินไทยได้
ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่
นายอภิพร ภาษวัธน์ นายสรจักร เกษม
สุวรรณ นายโชคชัย ปัญญายงค์ และนายธีร
พล โชติธนาภิบาล

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

การเช่าเครื่องบินจากการบินไทยเป็นรายการที่
จําเป็น เนื่องจากเครื่อ งบินทั้งสามลํ าดังกล่ าวมี
ขนาดที่เหมาะสมต่อลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท อีกทั้งราคาค่าเช่าก็เป็นไปตามราคาตลาด

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

137.7

ค่าเช่าเครื่องบิน

1.2 การซ่อมบํารุง
บริษัทได้ว่าจ้างการบินไทยในการซ่อมบํารุง
เครื่องบินที่เช่ามาจากการบินไทย
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หน่วย: ล้านบาท
ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

16.3
สํ าหรั บด้า นการซ่อ มบํา รุง การบิน ไทยจั ดเป็ น
เพียงผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย
ที่ มี ใ บอนุ ญ าตในการซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งบิ น รุ่ น

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
-

ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องบิน

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
258.6

34.2

1.3 ค่าน้ํามันเครื่องบิน
บริษัทซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเครือ่ งบินจากการบิน
ไทยเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสายการบิน
-

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

422.1

ไม่มี

ค่าบริการภาคพื้น
ค่าอาหารสําหรับผู้โดยสาร นักบิน และ
ลูกเรือ
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บริษัทได้ซื้อน้ํามันผ่านการบินไทยเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากขณะที่เริ่มกิจการนกแอร์
มีฝูงบินที่เล็ก หากบริษัทจัดซื้อโดยตรงจากผู้ค้า
น้ํามันเองจะมีค่ าใช้จ่ายที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม
ภายหลั ง นกแอร์ มี ก ารขยายฝู ง บิ น ในเดื อ น
เมษายน 2555 เป็นต้นมา นกแอร์ได้ยุติการซื้อ
น้ํามันผ่านการบินไทย

ระหว่างช่วงอุทกภัย บริษัทได้ย้ายฐานปฎิบัติการ
ทางการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงไม่
มี ค วามพร้ อ มในหลายด้ า น ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง
จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารการบิ น ไทย ซึ่ ง มี ค วาม
พร้อมที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อ
บริ ษั ท จะได้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น แก่
ผู้ โ ดยสารของบริ ษั ท ได้ อย่ า งไรก็ ดี ค่ า บริ ก าร
ดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด

1.4 ค่าบริการภาคพื้นดินและค่าอาหารสําหรับ
ผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ
ค่าบริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิในระยะเวลาที่บริษัทย้าย
ฐานปฎิบัติการทางการบินชั่วคราวจากท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเนื่องจากเหตุ
อุทกภัยน้ําท่วมปี 2554
-

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าว บริษัทจึงจําเป็นต้องใช้บริการจากการ
บิน ไทย อี กทั้ ง ราคาค่ า ซ่อ มบํา รุ งดั ง กล่ า วก็
เป็นไปตามราคาตลาด

28.9
13.2

4.1
ไม่มี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการใช้บริการการ
บินไทย เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกันภัย
สําหรับเครื่องบินเช่าจากการบินไทย
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10.0

1.8

2. รายได้ของบริษัท
2.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผู้โดยสาร
ของการบินไทยตามสัญญาการทําการบินร่วม
(Code Share Agreement)
-

บริษัทได้ทําสัญญา Code Share Agreement
กับการบินไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย
ตั๋วโดยสารของบริษัท นอกจากนั้นราคาจําหน่าย
ตั๋ว ดัง กล่ าวของบริษัทก็ มิไ ด้ต่ํ ากว่า อัต ราราคา
จําหน่ายตั๋วของผู้โดยสารรายอื่น
2.4

รายได้ค่าโดยสาร

2.2 รายได้อื่นๆ
บริ ษั ท ให้ บริ ก ารภาคพื้ น (Ground Aircraft
Handling) และให้บริการนายช่างภาคพื้น ดิน
(License Engineer) แก่ การบินไทย
รายได้อื่น
3. เจ้าหนี้การค้า
4. ลูกหนี้การค้า
5. ภาระค้าประกัน ค่าเช่า/ค่าบริการ ตาม
สัญญา
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ จํ า เป็ น ในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง หากบริ ษั ท
ดําเนินการเอง บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

0.2
การบิ น ไทยได้ ว่ า จ้ า งให้ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ภาคพื้นในท่าอากาศยานที่การบินไทยให้ บริการ
แต่ ไ ม่ มี พ นั กงานประจํ าของตนเอง ทั้ง นี้ อัต รา
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

7.1

1.9

94.0
1.5
36.0

91.6
0.9
36.0

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด (“ครัวภูเก็ต”)
ลักษณะธุรกิจ
ครัวภูเก็ตประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการจัดหา
อาหารสําหรับเที่ยวบินให้แก่หลายสายการบินใน
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินออกจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต ทั้งเที่ยวบินแบบประจําและ
แบบเช่าเหมาลํา
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และจัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมในครัวภูเก็ตโดย
การถือหุ้นร้อยละ 30.0 ในบริษัท ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์
พอร์ต โฮเต็ล จากัด (“แอร์พอร์ต โฮเต็ล”)
ลักษณะธุรกิจ
แอร์พอร์ต โฮเต็ลเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่า
อากาศยานดอนเมือง
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และมีจัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมใน แอร์พอร์ต
โฮเต็ลโดยถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในแอร์พอร์ต
โฮเต็ล

ประเภทรายการ
อาหารสําหรับผู้โดยสาร
บริษัทสั่งซื้ออาหารสําหรับผู้โดยสารทีใ่ ช้บริการ
เที่ยวบินเหมาลําของบริษัท
- ค่าอาหารผู้โดยสาร
- เจ้าหนี้ค่าอาหาร

ค่าที่พัก
บริษัทได้ใช้บริการทีพ่ ักจากแอร์พอร์ต โฮเต็ล
สําหรับพนักงานสถานีต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามา
ปฎิบัติงานและฝึกอบรมที่สถานีกรุงเทพ
- ค่าที่พัก
- เจ้าหนี้ค่าที่พัก
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มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.6
ไม่ม-ี

0.7
0.3

ไม่มี
ไม่มี

0.1
0.06

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ อาหารจากครั ว ภู เ ก็ ต สํ า หรั บ
ให้ บริการในระหว่างเที่ย วบิน เหมาลํ า เส้ น ทาง
จากภูเก็ต – เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ตามความต้ อ งการของผู้ เ ช่ า
เครื่ อ งบิ น นอกจากนั้ น ก่ อ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
บริ ษั ท ได้ ทํ าการประกวดราคา และปรากฎว่ า
ครัวการบินภูเก็ต เสนอราคาต่ําที่สุด

บริ ษั ท เลื อ กใช้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก จากแอร์ พ อร์ ต
โฮเต็ ล เพื่ อ เป็ น ที่ พั ก ให้ พ นั ก งานจากสถานี
ต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาปฎิ บั ติ ง าน และ
ฝึก อบรมที่ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง
เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมแห่งเดียวที่
อยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อน
เมื อ ง ซึ่ ง มี ท างเดิ น เชื่ อ มโดยตรงไปยั ง อาคาร
ผู้โดยสารและออฟฟิศสํานักงานของบริษัท อันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกสบายและประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ แ ก่ พ นั ก งานของ
บริษัท นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบราคากับ
โรงแรมอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงพบว่าแอร์พอร์ต
โฮเต็ลมีราคาต่ําที่สุด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“ทิพยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจให้บริการรับประกัน
วินาศภัย (Non-Life Insurance) ทั้ง อัคคีภัย ภัย
ทางทะเลและขนส่ง ภัยรถยนต์ เครื่องบิน และ
เบ็ดเตล็ด
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เอง
ตระกูล เป็นกรรมการของทิพยประกันภัย
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์”)
ลักษณะธุรกิจ
เมเจอร์ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คารา
โอเกะ ลานสเก็ตน้ําแข็ง พืน้ ที่เช่า/ศูนย์การค้า
สร้าง/จําหน่ายภาพยนตร์ และ ให้บริการสื่อ
โฆษณา
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เอง
ตระกูล เป็นกรรมการอิสระของ เมเจอร์

ประเภทรายการ

เบี้ยประกัน
บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือ
ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ค่าเบี้ยประกัน
- เจ้าหนี้ค่าประกัน

ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
บริษัทซื้อแพคเกจส่งเสริมการตลาดจากเมเจอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์สําหรับสมาชิก
โครงการนกแฟนคลับ และค่าสื่อโฆษณาพร้อม
พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
บริเวณโรงภาพยนตร์
- ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
- เจ้าหนี้ค่าบัตรภาพยนตร์
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94.1
0.0

0.8
-

20.2
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจาก
ทิพ ยประกัน ภั ย ซึ่งเป็น ผู้ รับประกัน ภัย ด้านการ
บิน หลั กรายหนึ่ง ของประเทศไทย ทั้ง นี้ในการ
คั ด เลื อ กบริ ษัท รับ ประกั น ภั ย บริษั ท ได้ ทํ าการ
ประกวดราคา และ ปรากฎว่ าทิ พ ยประกั น ภั ย
เสนอราคาต่ําที่สุด

เมเจอร์เป็นผู้ประกอบธุรกิจภาพยนตร์รายใหญ่
ที่สุ ด ของประเทศไทยซึ่ง มี ส าขาครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ลื อ กที่ จ ะจั ด กิ จ กรรม
ทางการตลาดร่วมกับเมเจอร์เพื่อตอบแทนกลุ่ม
ลูกค้าที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ให้ได้รับความ
บั น เทิ ง ที่ มี มาตรฐาน นอกจากนี้ การซื้ อ สื่ อ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ แ ละการจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายในบริเวณโรงภาพยนตร์ยังเป็น
การช่ ว ยขยายฐานลู ก ค้ า และการรั บ รู้ ใ นตรา
ผลิตภัณฑ์ของนกแอร์ให้กว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งอัตรา
ราคาค่าบริการดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด
และมิ ไ ด้ สู ง เกิ น กว่ า อั ต ราที่ เมเจอร์ เ สนอขาย
ให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(“แกรมมี่”) และ บริษัทย่อย
ลักษณะธุรกิจ
แกรมมี่ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งค่าย
เพลง ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ จําหน่าย
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม และผลิต
ภาพยนตร์
ความสัมพันธ์
 ในปี 2555 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวีระ
วงศ์ จิตต์มิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทใน
ปี 2555 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็น
กรรมการร่วมกับแกรมมี่

ประเภทรายการ

ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ต และค่าสนับสนุนคอนเสิร์ต
บริษัทได้จัดจ้างศิลปินของแกรมมี่เพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้
ให้การสนับสนุนคอนเสริตที่จัดโดยบริษัทย่อยของ
แกรมมี่
- ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ตและค่าสนับสนุนงาน
คอนเสิร์ต
- เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
(“เบอร์ลี่ยุคเกอร์”)
ค่าตั๋วโดยสาร
ลักษณะธุรกิจ
เบอร์ลี่ยุคเกอร์จัดซือ้ ตัว๋ โดยสารจากบริษัท
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว
- รายได้จากการจําหน่ายตั๋วโดยสาร
กระดาษทิชชู่ สบู่ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นผู้นําใน
- ลูกหนี้คา้ งรับค่าตั๋วโดยสาร
ระบบการตลาด การขาย และการจัดจําหน่ายสินค้า
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวีระวงศ์ จิตต์
มิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2555
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นกรรมการของ
เบอร์ลี่ยุคเกอร์
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3

ไม่มี

ไม่ม-ี

ไม่มี

ศิลปินของแกรมมี่ที่บริษัทจัดจ้างนั้น เป็นศิลปินที่
ได้ รั บ ความนิ ย มจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของ
บริษัท
อีกทั้งสําหรับคอนเสิร์ตที่บริษัทให้การสนับสนุน
นั้น ก็เป็น คอนเสิร์ต ที่ไ ด้รับความนิย มจากกลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สําหรับ อัตราการจัด
จ้างดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด และ มิได้สูง
กว่าอัตราราคาที่แกรมมี่เรียกเก็บจากบุคคลอื่น

0.2
ไม่มี

การจําหน่ายตั๋วโดยสารให้เบอร์ลี่ยุคเกอร์เป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษัท อีกทั้งราคาดังกล่าวก็
เป็นไปตามอัตราราคาเดียวกันกับอัตราราคาของ
ลูกค้าประเภทองค์กร (Corporate) รายอื่นๆ ของ
บริษัท

1.0
0.07

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลิส จากัด
(มหาชน) (“กรุงไทยคาร์เร้นท์”)
ลักษณะธุรกิจ
กรุงไทยคาร์เร้นท์ประกอบธุรกิจให้บริการเช่า
รถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่
ลูกค้าองค์กรรวมถึงบุคคลทั่วไป
ความสัมพันธ์
 นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นคู่สมรสกับ
กรรมการของบริษัท คือ นายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2555
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นกรรมการของ
กรุงไทยคาร์เร้นท์

ประเภทรายการ

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่ารถยนต์เพือ่ ใช้บริการในบริเวณลานจอด
เครื่องบิน
- ค่าเช่ารถยนต์
- เจ้าหนี้ค่าเช่ารถยนต์
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1.2
0.1

0.1
ไม่มี

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เริ่มใช้บริการรถยนต์เช่าเพื่อใช้งานใน
บริเวณท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2548
ทั้ง นี้ ใ นการคั ดเลื อ ก กรุ ง ไทยคาร์ เ ร้ น ท์ เป็ น ผู้
เสนอบริการที่ให้ราคาและข้อเสนอดีที่สุด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11.32 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติกําหนดนโยบาย และ ขั้นตอน
การทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส
และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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 สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
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 รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกั นดังกล่าวเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกั นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญ ชีและผู้สอบ
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
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ค วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถอื หุ้นของบริษัทแต่เป็นการทํารายการที่บริษัทได้คํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
11.42 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง กําหนด
นโยบายดังกล่าวโดยระบุให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ
รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องนําเสนอวาระการประชุมใดๆที่คาดว่าจะเป็นวาระการประชุมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่ อไปนี้ คือ 1) รายการที่
เกี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ดํ า เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรือ 2) หากรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและ
แจ้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง รายชื่ อ กรรมการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ที่ จ ะให้
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการท่านดังกล่าวปฎิบัติตาม มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
อย่างเคร่งครัด
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อีกทั้งหากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยง
หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฎิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ว่าด้วยการงดออกเสียง
ของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้บริหารหรือกรรมการอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรงได้โดยไม่จําเป็นต้องขอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้
แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณารายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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