บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 สรุปรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการทํารายการ
กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงของกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุน ที่เกิดขึ้นใน ป 2555 และ งวด 6 เดือนแรก ป 2556 มีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ดร. วิจิตร เตชะเกษม

นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

นางสาวธนาพา เตชะเกษม

นายพัฒนพงษ คงคารัตน
นายสมชาย หงษา

-

ลักษณะความสัมพันธ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 42.47
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายขายและการตลาดของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
กรรมการบริหารของบริษัท
ผูจัดการทั่วไป และผูจัดการฝายธุรการของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2555
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร และผูจัดการทั่วไปของบริษัท
เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 5.78
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เออรวิง คอรเปอเรชั่น จํากัดและ บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายธุรการของบริษัท และเปนนองสาวของดร.วิจิตร เตชะเกษม
เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 5.30
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดและ บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด
กรรมการบริหาร ผูจัดการฝายการขายและการตลาด และผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป(รักษาการ)ของบริษัท
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป(รักษาการ)ของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบริการทางเทคนิคของบริษัท
ผูจัดการฝายบริการทางเทคนิคของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายอนุพงศ ตั้งปณิธานนันท
นายพิสาสน เตชะเกษม
นายบุรโชติ เตชะเกษม

นายเทอดศักดิ์ ตันติวัฒนวิจิตร
นางสาวสุภาวดี เยี่ยมแลงามกูล
นายสามัญ สุวรรณเวช
บริษัท ราชวัตรบานหมี่ จํากัด
บริษัท ราชรักษ จํากัด
บริษัท รอยเอ็ดไตเทียม จํากัด
บริษัท ตราดราชวัตร ไตเทียม จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
-

กรรมการบริหารของบริษัท
ผูชวยผูจัดการทั่วไปของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 4.87 และเปนนองชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม
อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เจาหนาที่บริหารลูกคารายสําคัญของบริษัท
เปนนองชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม
เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 6.56
เปนพี่ชายของนายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร
เปนพี่สาวของนางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล
เปนพี่ชายของสามีนางสาวธนาพา เตชะเกษม
ถือหุนโดยคุณปานจิต ฉิมพาลี(กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท) ในสัดสวนรอยละ 4.00
ถือหุนโดย ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดสวนรอยละ 3.50
ถือหุนโดย ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดสวนรอยละ 4.00
ถือหุนโดย ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดสวนรอยละ 2.67
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายการซื้อขายระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของ
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ

1. นายสมชาย หงษา

- เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 55 บริษัทขายไสกรองน้ําและอุปกรณเครื่อง
กรองน้ําจํานวน 2 รายการ มูลคารวม 280 บาท

2. นายเทอดศักดิ์ ตันติวัฒนวิจิตร

- เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 55 บริษัทขายไสกรองน้ําและอุปกรณเครื่อง
กรองน้ําจํานวน 5 รายการมูลคารวม 3,200 บาท

3. นายอนุพงศ ตั้งปณิธาณนันท

- เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55 บริษัทขายไสกรองน้ําและอุปกรณเครื่อง
กรองน้ําจํานวน 3 รายการ มูลคารวม 260 บาท

4.นางสาวธนาพา เตชะเกษม

- บริษัทขายไสกรองน้ําและอุปกรณเครื่องกรองน้ํา 2 รายการดังนี้
1.เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 55 จํานวน 4 รายการมูลคารวม 1,290 บาท
2.เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 55 จํานวน 1 รายการมูลคารวม 250 บาท

มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ป 2555
งวด 6 เดือนแรก
ป 2556
280.00
0.00 ผูบริหารซื้อไปใชในครัวเรือนโดยมีสวนลดรอยละ
50 จากราคาขายใหแกลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบ และประกาศ เรื่องสวัสดิการของพนักงาน
ของบริษัทตามประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552*
3,200.00
0.00 นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร ไดใชสิทธิในฐานะ
ผูบริหารซื้อไปใชในครัวเรือนของพี่ชายโดยมี
สวนลดรอยละ 50 จากราคาขายใหแกลูกคาทั่วไป
ซึ่งเปนไปตามระเบียบ และประกาศเรื่องสวัสดิการ
ของพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2552*
260.00
0.00 ผูบริหารซื้อไปใชในครัวเรือนโดยมีสวนลดรอยละ
50 จากราคาขายใหแกลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบ และประกาศ เรื่องสวัสดิการของพนักงาน
ของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2552*
0.00 ผูบริหารซื้อไปใชในครัวเรือนโดยมีสวนลดรอยละ
1,540.00
50 จากราคาขายใหแกลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบ และประกาศ เรื่องสวัสดิการของพนักงาน
ของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 *

*

หมายเหตุ บริษัทมีสวัสดิการที่ใหแกพนักงานในการซื้อสินคาของบริษัทในราคาที่มีสวนลดรอยละ 50 จากราคาขาย ทั้งนี้ราคาหลังจากสวนลดดังกลาวไมต่ํากวาตนทุนที่บริษัทไดมา
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ

5.นางสาวสุภาวดี เยี่ยมแลงามกูล

- บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดไดซื้อปายชื่อสําหรับติดบอก
ชื่ออุปกรณมูลคารวม 28,304.55 บาท

6. นายสามัญ สุวรรณเวช

- บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ขายรถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน1 คันมูลคา 402,803.74 บาท(กอน VAT) ไปเมื่อวันที่
12 กันยายน 2555 โดยรับชําระเปนเงินสดและไดบันทึกกําไร
จากการขายเทากับ 402,800.74 บาท

7. บริษัท ราชรักษ จํากัด

- บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํา กัด ไดใหบ ริการเพื่อการดูแ ล
รักษาเชิงปองกัน(Preventive Maintenance) เครื่องผลิตน้ํา
บริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บ หน ว ยไตเที ย ม โดยมี ย อดลู ก หนี้ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่จํานวน
47,888.90 บาท และ 35,554.00 บาท ตามลําดับ

สวนที่ 2.11 หนา 4

มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ป 2555
งวด 6 เดือนแรก
ป 2556
28,304.55
0.00 ซื้อเพื่อใชติดบอกชื่ออุปกรณสําหรับงานติดตั้ง โดย
ฝายจัดซื้อไดทําการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
ทางการคากับผูประกอบการรายอื่น ซึ่งราคาและ
เงื่ อ นไขทางการค า ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ สามารถ
เที ย บเคี ย งได กั บ ผู ป ระกอบการรายอื่ น ที่ ไ ม
เกี่ยวของกัน
0.00 บริ ษั ท ได มี ก ารขายรถยนต ซึ่ ง เป น รถประจํ า
402,803.74
ตําแหนงผูบริหารของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น
จํากัด เนื่องจากมีอายุการใชงานมานานกวา 10 ป
โดยรถยนตคันดังกลาวไดสิ้นสุดสัญญาเชาและตัด
คาเสื่อมราคาหมดสิ้นแลว ซึ่งมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขการคาที่เปรียบเทียบไดกับราคารับซื้อ
ของผู ป ระกอบการที่ รั บ ซื้อ รถที่ ใ ช ง านแล ว อย า ง
นอย 2 ราย
66,940.00
25,679.00 เปนรายการที่บริษัทไดทําการดูแลรักษาเชิงปองกัน
ใหกับเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวยไตเทียม
ให กั บ ลู ก ค า ซึ่ ง เป น งานที่ ต อ งให บ ริ ก ารทุ ก ๆ 2
เดือน เปนระยะเวลา 1 ปโดยมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางจากลูกคาราย
อื่นๆที่ไมเกี่ยวของกัน

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

8. บริษัท รอยเอ็ดไตเทียม จํากัด

ลักษณะรายการ

- บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํา กัด ไดใหบ ริการเพื่อการดูแ ล
รักษาเชิงปองกัน(Preventive Maintenance) เครื่องผลิตน้ํา
บริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บ หน ว ยไตเที ย ม โดยมี ย อดลู ก หนี้ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่จํานวน
21,479.80 บาท และ 111,520.29 บาท ตามลําดับ

9. บริษัท ตราดราชวัตร ไตเทียม - บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํา กัด ไดใหบ ริการเพื่อการดูแ ล
จํากัด
รักษาเชิงปองกัน(Preventive Maintenance) เครื่องผลิตน้ํา
บริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บ หน ว ยไตเที ย ม โดยมี ย อดลู ก หนี้ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่จํานวน
7,628 บาท และ 7,378.00 บาท ตามลําดับ
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มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ป 2555
งวด 6 เดือนแรก
ป 2556
89,288.00 เปนรายการที่บริษัทไดทําการดูแลรักษาเชิงปองกัน
24,640.00
ใหกับเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวยไตเทียม
ให กั บ ลู ก ค า ซึ่ ง เป น งานที่ ต อ งให บ ริ ก ารทุ ก ๆ 2
เดือน เปนระยะเวลา 1 ปโดยมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางจากลูกคาราย
อื่นๆที่ไมเกี่ยวของกัน
16,260.00 เปนรายการที่บริษัทไดทําการดูแลรักษาเชิงปองกัน
32,630.00
ใหกับเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวยไตเทียม
ให กั บ ลู ก ค า ซึ่ ง เป น งานที่ ต อ งให บ ริ ก ารทุ ก ๆ 2
เดือน เปนระยะเวลา 1 ปโดยมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางจากลูกคาราย
อื่นๆที่ไมเกี่ยวของกัน

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

10. บริษัท ราชวัตรบานหมี่ จํากัด

ลักษณะรายการ

- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัดได
ขายอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบบํ า บั ด น้ํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ มู ล ค า
4,750 บาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัท เออรวิง
คอรปอเรชั่น จํากัด ไดใหบริการเพื่อการดูแลรักษาเชิงปองกัน
(Preventive Maintenance) เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวย
ไตเทียมเปนมูลคา 10,540 บาท ทั้งนี้บริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัด มียอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554,
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทากับ
1,352,264.35 บาท, 624,250 บาท และ 3,785.00 บาท
ตามลําดับ จากการใหบริการรับจางปรับปรุงและตกแตงหนวย
ไตเทียมในเดือนกรกฎาคม 2554 มูลคา 2,850,000 บาท(ไม
รวม VAT)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการซื้อขาย ดังกลาวเห็นวา
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มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ป 2555
งวด 6 เดือนแรก
ป 2556
10,540.00 ป 2555
4,750.00
รายการการขายอุ ป กรณ ดั ง กล า วเป น การขาย
สินคาเพื่อนําไปใชทดแทนอุปกรณที่พบวาเสียใน
ระหวางการใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบโดยมี
การกํ า หนดราคาและเงื่ อ นไขทางการค า ที่ ไ ม
แตกตางจากลูกคารายอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกัน
งวด 6 เดือนแรก
บริษัทไดทําการดูแลรักษาเชิงปองกันใหกับเครื่อง
ผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวยไตเทียมใหกับลูกคา
ซึ่งเปนงานที่ตองใหบริการทุกๆ 2 เดือน เปน
ระยะเวลา 1 ปโดยมีการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค า ที่ ไ ม แ ตกต า งจากลูก คา รายอื่ น ๆที่ไ ม
เกี่ยวของกัน
สํ า หรั บ รายการลู ก หนี้ ก ารค า ที่ ค งค า งมาจาก
รายการที่ขึ้นในป 2554 นั้นเนื่องจาก บริษัท ราช
วัตรบานหมี่ จํากัด ประสบปญหาสภาพคลองทาง
การเงิ น จึ ง ได ข อทยอยจ า ยชํ า ระเงิ น คื น เงิ น งวด
สุดทายใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

สําหรับรายการขายสินคาระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกันตามขอ 1.-4. นั้น เปนการขายสินคาใหแกกรรมการและพนักงานในราคาพนักงานตามนโยบายการใหสวัสดิการใหแกพนักงาน
และกรรมการของบริษัทโดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม
สําหรับรายการซื้อสินคาระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกันตามขอ 5. เห็นวา การซื้อสินคาดังกลาวเปนรายการทําการคาตามปกติของกลุมบริษัท และการจัดซื้อดังกลาว
ไมไดเฉพาะเจาะจงกับผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยมีราคาและเงื่อนไขการคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม
สําหรับรายการขายยานพาหนะตามขอ 6. เปนราคาและเงื่อนไขทางการคาที่ไดมีการเปรียบเทียบราคาจากผูประกอบการที่รับซื้อรถที่ใชงานแลว ซึ่งเปนรายการที่ไมมีการถายเทผลประโยชน
โดยมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม
สําหรับรายการขายสินคาและหรือบริการ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตามขอ 7.-10.นั้น รายการดังกลาวมีความจําเปนและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัท
ยอย โดยมีราคาและเงื่อนไขการคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม
รายการลูกหนีแ้ ละเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย
มูลคารายการ(บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการ
ป 2555
งวด 6เดือนแรก ป2556
กรรมการและผูบริหาร
ลูกหนี้อื่นของบริษัท
4,200 เป น รายการที่ บ ริ ษั ท ได ท ดรองจ า ยให แ ก
0.00
กรรมการบริ ห ารเป น คา ใชจ า ยเพื่อ ใช ใ นการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
นางสาวธนาพา เตชะเกษม
จํานวน 4,200.00 บาท
ดําเนินการทั่วไปของบริษัท
กรรมการและผูบริหาร

เจาหนี้อื่นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร
นายพัฒนพงษ คงคารัตน
นายสมชาย หงษา
นายบุรโชติ เตชะเกษม
รวมทั้งหมด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
นางสาวธนาพา เตชะเกษม

29,608.69
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7,576.39 บาท
6,545.23 บาท
880.69 บาท
14,606.38 บาท
29,608.69 บาท

จํานวน 9,200.00 บาท
สวนที่ 2.11 หนา 7

9,200.00 รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ สิ้ น ป 2555 เป น การ
จายเงินทดรองจายที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจายที่
ใช ใ นการเดิ น ทางเพื่ อ ติ ด ต อ กั บ ลู ก ค า ใน
ประเทศ
รายการที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
เปนรายการที่เกิดขึ้นจากการจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับคาใชจายที่ใชในการดําเนินการทั่วไปของ
บริษัท

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
กรรมการและผูบริหาร

ลักษณะรายการ
เจาหนี้อื่นของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดร. วิจิตร เตชะเกษม
จํานวน 54,811.76 บาท
นายอนุพงศ ตั้งปณิธานนันท
จํานวน 9,801.66 บาท
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล จํานวน 5,450.56 บาท
นายสมชาย หงษา
จํานวน 407.00 บาท
จํานวน 70,470.98 บาท
รวมทั้งหมด

มูลคารายการ(บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ป 2555
งวด 6เดือนแรก ป2556
0.00 รายการที่เกิดขึ้นของดร. วิจิตร เตชะเกษมเปน
70,470.98
การจ า ยเงิ น ทดรองจ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ค า
รับรองลูกคาและคาใชจายที่ใชในการเดินทาง
เพื่อติดตอกับลูกคาในประเทศ สวนรายการที่
เกิดขึ้นของผูบริหารอีก 3 ทานเปนการจายเงิน
ทดรองจายที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางเพื่อติดตอกับลูกคาในประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการเจาหนี้อื่นของบริษัทและบริษัทยอยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยโดยมีระยะเวลาการจายชําระที่สมเหตุสมผล
และเปนธรรม
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

การค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและสัญญากูยืมเงินระยะสั้นของบริษัท
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ

มูลคาหนี้คงคาง (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

- ค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดย
แยกออกเปน 2 สัญญาไดดังนี้
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล o วงเงินกูเบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ลานบาท โดยมีโฉนดที่ดินพรอมอาคารปลูกสรางของครอบครัวเตชะ
เกษมและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทเปนหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาว
นางสาวธนาพา เตชะเกษม
ธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน เตชะเกษม และ นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล รวมค้ําประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีดังกลาว
o วงเงินกูเบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ลานบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเปนหลักประกัน รวมทั้ง
นายพิสาสน เตชะเกษม
บริษัท เออรวิง คอรปอรเรชั่น จํากัด ดร. วิจิตร เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล รวม
ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกลาว
- สัญญากูยืมเงินระยะสั้นของบริษัท จํานวน 1 สัญญา ดังนี้
o วงเงินของตั๋วสัญญาใชเงินรวม 5 ลานบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเปนหลักประกัน รวมทั้งมี
ดร.วิจิตร เตชะเกษม และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมรวมค้ําประกันวงเงินของตั๋ว
สัญญาใชเงินดังกลาว

9,821,128.56

10,000,000.00

6,215,514.73
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เปนการค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีและสัญญากูยืมเงินระยะสั้น เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ บุคคลค้ําประกันเปนผูที่รวมกอตั้งบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตแรกเริ่ม
และเปนบุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมที่ไดนําทรัพยสินของครอบครัวมาเปนหลักประกันโดยไมประสงคคาตอบแทนทางการเงินใดๆ ซึ่งรายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจแก
บริษัท อีกทั้งการค้ําประกันเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ําประกันรวมโดยมิไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบริษัท
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การค้ําประกันเงินกูเบิกเกินบัญชีและสัญญากูยืมเงินระยะสั้นดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้เพื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่
ตองใหกรรมการรวมค้ําประกันเงินกูสวนนี้ จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัท
การค้ําประกันวงเงินกูร ะยะยาวของบริษัท
มูลคาหนี้คงคาง (บาท)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2556
ดร.วิจิตร เตชะเกษม
- ค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวของบริษัทในวงเงินรวม 34 ลานบาท โดยไดนําที่ดินและอาคารของบริษัทเปน
หลักประกัน และ ดร.วิจิตร เตชะเกษมเปนผูค้ําประกันสวนตัว โดยแยกออกเปน 4 สัญญาไดดังนี้
340,000.00
1,756,000.00
o เงินกูระยะยาวในวงเงินรวม 22.6 ลานบาท เพื่อในการซื้อที่ดินและอาคารของบริษัท
0.00
0.00
o เงินกูระยะยาวในวงเงินรวม 4.4 ลานบาท เพื่อในการปรับปรุงและตกแตงสํานักงาน
o เงินกูระยะยาวในวงเงินรวม 2 ลานบาท เพื่อซื้อ Software Hardware และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
0.00
0.00
o เงินกูระยะยาวในวงเงินรวม 5 ลานบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน และซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
976,293.00
168,059.00
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เปนการค้ําประกันวงเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อนําไปซื้อที่ดินพรอมอาคารซึ่งปจจุบันเปนที่ทําการของบริษัทและคลังสินคา ประกอบกับวงเงินกูเพื่อใชในการปรับปรุงตกแตงและตอเติมสํานักงาน และ
ซื้อระบบอุปกรณคอมพิวเตอรทั้ง Software และ Hardware โดยใชที่ดินและอาคารของบริษัทเปนหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เปนผูค้ําประกัน เนื่องจากเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินกูดังกลาว โดยมิไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การค้ําประกันเงินกูดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้เพื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตองใหกรรมการค้ําประกันเงินกูสวนนี้ จึง
เห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัท
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

การค้ําประกันวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึง่ เปนวงเงินใชรวมของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอรเรชั่น จํากัด
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
ดร. วิจิตร เตชะเกษม

ลักษณะรายการ
- ค้ําประกันวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอรเรชั่น จํากัดใน
วงเงินรวม 100,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ โดยมีเงินฝากประจําของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5
จํานวน 1.18 ลานบาทเปนหลักประกัน และ ดร.วิจิตร เตชะเกษมเปนผูค้ําประกันสวนตัว

มูลคาหนี้คงคาง (USD)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2556
0.00
0.00

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เปนการค้ําประกันวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในการซื้อผลิตภัณฑและอุปกรณที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
โดยมีเงินฝากประจําของบริษัท และ มีดร. วิจิตร เตชะเกษมเปนผูค้ําประกันสวนตัว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินดังกลาวดวย โดยมิไดมีการคิด
คาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบริษัทความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การค้ําประกันวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้เพื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหกรรมการค้ําประกันวงเงินสวนนี้ จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัท
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

การค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ

มูลคาหนี้คงคาง (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2556

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

- ค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ โดย
แยกออกเปน 2 สัญญาไดดังนี้
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล o วงเงินกูเบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ลานบาท โดยมีโฉนดที่ดินพรอมอาคารปลูกสรางของครอบครัว เต
ชะเกษมเปนหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเปนหลักประกันรวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม
นางสาวธนาพา เตชะเกษม
นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน เตชะเกษม และ นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล เปนผู
รวมค้ําประกัน
o วงเงินกูเบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ลานบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท, สิทธิเรียกรองในเงิน
นายพิสาสน เตชะเกษม
ฝาก ประเภท ฝากประจํา บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด,
สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในเงิ น ฝาก ประเภท ฝากประจํ า บั ญ ชี เ ลขที่ 161-2-02237-5 ชื่ อ บั ญ ชี ข องบริ ษั ท
ฟลเตอร วิชั่น จํากัด และ ที่ดิ น พรอ มอาคารปลูกสรางของครอบครัวเตชะเกษมเปนหลัก ประกัน
รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เปนผูค้ําประกันสวนตัวเต็มวงเงิน
- สัญญากูยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติ จํานวน 1 สัญญา ดังนี้
o วงเงินของตั๋วสัญญาใชเงินรวม 5 ลานบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด
(มหาชน)เปนหลักประกัน สิทธิเรียกรองในเงินฝากประเภท ฝากประจํา บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5
ชื่อบัญชี บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด และสิทธิเรียกรองเงินฝากประเภท ฝากประจํา บัญชีเลขที่
161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด(มหาชน) รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เปน
ผูค้ําประกันสวนตัวเต็มวงเงิน

5,000,000.00

5,000,000.00

6,592,978.21

7,408,267.18

0.00

5,000,000.00

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เปนการค้ําประกันวงเงินกูเบิกเกินบัญชีเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีบุคคลค้ําประกันเปนผูที่รวมกอตั้งบริษัทและบริษัทยอย
ตั้งแตแรกเริ่ม และเปนบุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมที่ไดนําทรัพยสินของครอบครัวมาเปนหลักประกันโดยไมประสงคคาตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิ
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

เรียกรองเงินฝากประจําของบริษัทและบริษัทยอยเปนหลักประกัน ซึ่งรายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ําประกันรวมโดยมิไดมีการคิดคาธรรมเนียม
การค้ําประกันกับบริษัทความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การค้ําประกันเงินกูเบิกเกินบัญชีดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้เพื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตองใหกรรมการรวมค้ําประกัน
เงินกูเบิกเกินบัญชีสวนนี้จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัท
การค้ําประกันหนังสือค้ําประกันสําหรับการยื่นซองประกวดราคาใชในงานประมูลงานราชการ เปนวงเงินใชรวมของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
มูลคาหนี้คงคาง (บาท)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30
2555
มิถุนายน 2556
ดร.วิจิตร เตชะเกษม
1,155,744.55
940,101.95
- วงเงินหนังสือค้ําประกันจํานวน 6.50 ลานบาท เพื่อใชในการยื่นซองประกวดราคาสําหรับงานประมูล
ของราชการ โดยมีสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําของบริษัทเออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด เลขที่
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล
161-2-01511-5 จํานวน 1.23 ลานบาท เปนหลักประกัน รวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม และนางสาว
สุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูลเปนผูค้ําประกันรวม
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เปนการค้ําหนังสือค้ําประกันเพื่อใชสําหรับในการยื่นซองประกวดราคาสําหรับงานราชการในอนาคต โดยมีสิทธิเรียกรองบัญชีเงินฝากของบริษัท เออรวิง คอรปอรเรชั่น จํากัด เปนหลักประกัน รวมทั้งมี
ดร. วิจิตร เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูลเปนผูค้ําประกันรวม ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ําประกันรวม โดยมิไดมีการคิดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันกับบริษัทความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การค้ําประกันวงเงินในการออกหนังสือค้ําดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้เพื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตองใหกรรมการค้ํา
ประกันวงเงินสวนนี้ จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัท
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนได
สวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันนั้นกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
11.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการไดดังนี้


รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การซื้อหรือขายสินคาและบริการ
เปนตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคา
ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาที่ตก
ลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ ใหชัดเจนเปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส



รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกันอื่นๆ เชน
รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน และรายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม การค้ําประกัน และ
การใชทรัพยสินเปนหลักประกัน เปนตน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการ และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้กรรมการจะไมมีสิทธิในการออก
เสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียใดๆ ในการทํารายการดังกลาว รวมทั้งจะตอง
เปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว
บริษัทจะใหผเู ชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนแลวแตกรณี

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกทานไดรับทราบนโยบายและภาระหนาที่ดังกลาวนี้แลว และในอนาคตหากมีการแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะดําเนินการแจงใหผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการตรวจสอบใหมทุกทานรับทราบภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติกอนที่จะใหมีการแตงตั้งดวย
สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกัน ซึ่งสามารถจําแนก
ตามประเภทรายการไดดังนี้
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

1. รายการค้ําประกันเงินกูยืมสถาบันทางการเงิน
บริษัทคาดวาภายหลังจากบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อ
ดําเนินการปลดภาระค้ําประกันของกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท อยางไรก็ดีการอนุมัติหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของสถาบันการเงินดังกลาว ทั้งนี้ สถาบันทางการเงินไดแจงในเบื้องตนวาจะนําเสนอเรื่องการปลดภาระการค้ําประกันดังกลาว
โดยไมขอเพิ่มหลักประกันอื่นตอคณะกรรมการบริหารของสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาการอนุมัติภายหลังจากที่บริษัทมีสถานะ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอแลว ซึ่งถาหากสถาบันการเงินดังกลาวไมอนุมัติการปลดภาระค้ําประกัน
ของกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท กรรมการและผูถือหุนดังกลาวจะยังคงค้ําประกันเงินกูยืมตอไป โดยไมคิดคาธรรมเนียม
ใดๆ กับบริษัท
2. รายการซื้อขายระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ
แนวโนมรายการซื้อขายระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของคาดวาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ไดกําหนดไว
ทั้ง นี้ หากมีการทํา รายการระหวา งกัน ดังกลา วขา งตน เกิดขึ้นในอนาคต บริษั ทจะปฏิบัติ ใ หชัดเจน เปนธรรม และไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ
คําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้ในการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงจะตองไมมีสวนการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาว โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู
ถือหุน ตามแตกรณี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการ
นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว และคณะกรร
รมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความ
ชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือ
ถายเทผลประโยชน ร ะหวา งบริษัท หรือ บุคคลที่อ าจมีค วามขัด แย ง ของบริษัท แตเปน การทํารายการที่บ ริษัท ไดคํา นึง ถึง
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
นอกจากนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทจะเปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการระหวาง
กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2) ของบริษัท
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