บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ธุรกิจ : ผู้ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคมอุปกรณ์และแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“FORTH” รวมทั้ง ผลิตและประกอบ
แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม
และ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
อีกทั้งดาเนินการรับจ้างประกอบแผงวงจร
และอุปกรณ์โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วย
1) นายสนิท วรปัญญา
2) นายสุธรรม มลิลา
3) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
4) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
5) นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
6) นายแกลิก อมตานนท์

-

-

-

-

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวด 6 เดือนแรก
ลักษณะความสัมพันธ์
งวดปี 2555
ของปี 2556
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
สิ้นสุด 30 มิ.ย.56


เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2556
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นของ
FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 38.20 ของทุนชาระแล้วของ FORTH ณ วันที่ 17 กันยายน
2556
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และรองประธาน
กรรมการบริหาร ของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นของ
FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 6.14 ของทุนชาระแล้วของ FORTH ณ วันที่ 17 กันยายน 2556
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.00003
ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.00003ของทุน
ชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7) นางมาทินี วันดีภิรมย์
8) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
9) นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา
2. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด : ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการบริษัทมี 4 คน ประกอบด้วย
1) นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา
2) นายแกลิก อมตานนท์
3) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
4) นายสนิท วรปัญญา
3. บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด : ดาเนิน
ธุรกิจเป็นตัวกลางในการให้บริการตู้เติมเงิน
ออนไลน์
กรรมการบริษัทมี 3 คน ประกอบด้วย
1) นายสมชาย อรรคเดชสกุล
2) นางสาวสายฝน สดใสกิจ
3) นางชญานิษฐ์ จิตต์เมือง
4. บริษัท วี เทค แคร์ จากัด : ดาเนินธุรกิจเป็น
ตัวกลางให้บริการตู้เติมเงินออนไลน์
กรรมการบริษัทมี 2 คน ประกอบด้วย
1) นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ
2) นางนุสรา คล้ายอักษร

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวด 6 เดือนแรก
งวดปี 2555
ของปี 2556
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
สิ้นสุด 30 มิ.ย.56

- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)(FORTH) โดย FORTH ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
- เป็นบริษัทที่นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลง
นามของบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
- นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.00003
ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- เป็นบริษัทที่นายสมชาย อรรคเดชสกุล ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลง
นามของบริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.40 ของ
บริษัทดังกล่าว
- นายสมชาย อรรคเดชสกุล ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทใน
ตาแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556









- เป็นบริษัทที่นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 34.00 ของบริษัทดังกล่าว
- นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2555 และ ไตร
มาสที่ 2 ปี 2556 แต่ปัจจุบัน นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค : ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายเครื่องมือสื่อสาร
หุ้นส่วนผู้จัดการ มี 1 คน คือ
1) นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นบริษัทที่นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ของห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค
- นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2555 และ ไตร
มาสที่ 2 ปี 2556 แต่ปัจจุบัน นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
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รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวด 6 เดือนแรก
งวดปี 2555
ของปี 2556
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
สิ้นสุด 30 มิ.ย.56



บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)

ลักษณะรายการ
- บริษัทซื้อเครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติม
เงินบุญเติม) จาก FORTH
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
198.88
126.01 FORTH เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชานาญ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร
156.67
65.18 โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ยาวนาน
มีโรงงานผลิตที่มีระบบควบคุมคุณภาพและมี
เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณ
สั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นได้ โดยมี 3 เหตุผลหลักที่บริษัท
เลือกใช้ FORTH ได้แก่
1. มีทีมที่ร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
(การถ่ายทอด Know-How ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)
2. มีคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน
3. มีราคาที่ถูกกว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ เมื่อเทียบกับ
คุณภาพของตู้เติมเงิน โดยบริษัทมีการสั่งตู้เติม
เงินจานวนมากจึงมีอานาจการต่อรอง และได้
ต้นทุนที่ถูกกว่า
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

- บริษัทซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชาระ
เงินอัตโนมัติ (อะไหล่ตู้เติมเงิน) จาก FORTH
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
20.29
4.53 บริษัทซื้ออะไหล่ตู้เติมเงิน เช่น ขาตั้งตู้ หลังคาตู้
ฐานปูน และ อะไหล่ในตู้เติมเงิน จาก FORTH
1.61 โดยมี 2 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือก คือ
12.97
1. มีต้นทุนราคาซื้อจาก FORTH ที่ถูกกว่าการซื้อ
ตรงจากผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อ
ปริมาณน้อย และไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) จึงไม่มีอานาจในการ
ต่อรองกับผู้ผลิตรายอื่น
2. เพื่อประหยัดต้นทุนบุคลากรทางด้านจัดซื้อ
คลังสินค้าและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ทาการซื้อตรงกับผู้ผลิต
แล้ว โดยได้มีการเจรจากับทางผู้ผลิตเพื่อให้ได้ราคา
ซื้อเดียวกันกับที่ทาง FORTH จัดซื้อ รวมทั้งบริหาร
ต้นทุนทางด้านบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามปริมาณตู้เติมเงินและยอดเติมเงิน
ที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

- บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการซ่อมบารุงรักษาตู้เติม
เงินบุญเติมให้แก่บริษัท
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

- บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการขนส่งตู้เติมเงินบุญเติม
และอะไหล่ให้บริษัท
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
4.83
0.12 บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการซ่อมตู้เติมเงินบุญเติม
ให้กับบริษัท เนื่องจาก
3.57
-- 1. FORTH มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตของตู้เติมเงิน และมีกาลังการ
ผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการที่ทันเวลา
2. FORTHมีบุคลากรที่มีความชานาญและมีประสบการณ์
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ทาการซ่อมแซมตู้บุญเติม
เองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเพิ่มฝ่ายซ่อมบารุง
(Rework) ของบริษัทให้มากขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
0.47
0.64 บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการขนส่งตู้เติมเงินด้วย
เหตุดังนี้
0.26
0.26 1. ระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ
2. ต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าบริษัทขนส่งรายอื่น
3. สามารถรองรับกรณีเร่งด่วนได้ทันเวลา สืบเนื่อง
จากตู้เติมเงินผลิตโดย FORTH
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

- บริษัทจ่ายค่าบารุงรักษาตู้โทรศัพท์ และอุปกรณ์/
เครื่องใช้สานักงานจาก FORTH
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

- บริษัทซื้อยูนิฟอร์มพนักงานและค่าน้ามันรถยนต์
(Fleet Card) พนักงานจาก FORTH
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก FORTH เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อตู้เติมเงิน
โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
11.38

0.50

9.52

0.31

0.25

0.05

0.10

0.03

ยอดต้นงวด 84.00
กู้เพิ่ม 225.00
ชาระคืน (88.00)
ยอดปลายงวด 221.00

ยอดต้นงวด 221.00
กู้เพิ่ม 10.00
ชาระคืน (175.72)
ยอดปลายงวด 55.28
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่องจาก FORTH เป็นผู้นาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์
ในระดับต้น ๆ ของประเทศ (ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า FORTH) ให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศ
มากกว่า 1 ล้านคู่สาย สาเหตุนี้จึงทาให้ทางบริษัท
เลือกใช้บริการกับ FORTH
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากการซื้อยูนิฟอร์มพนักงานและค่าน้ามัน
รถยนต์ร่วมกับ FORTH ทาให้ได้ต้นทุนในการสั่งซื้อที่
ต่ากว่า ทาให้บริษัทลดต้นทุนการสั่งซื้อของบริษัทได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายตู้เติม
เงินให้มีปริมาณครอบคลุมทั่วประเทศ และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง
ในการดาเนินธุรกิจ ประกอบกับในอดีตงบการเงิน
ของบริษัทปี 2551 – 2555 มีผลขาดทุนสะสม และ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

ลักษณะรายการ
- บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
6.03
4.28 ทุนจดทะเบี
4.28 ยนมีจานวนน้อย ซึ่งทาให้ยากต่อการ
0.84
0.29 กู้ยมื เงินจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทจึงมีรายการ
เงินกู้ยืมจาก
FORTH
ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายตู้เติมเงิน
และใช้เป็นเงินทุนเหมุนเวียนในกิจการ โดย FORTH
คิดดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ดาเนินการยื่น
เรื่องขอรับการสนับสนุนทางการเงินกู้ยืมเงินระยะ
ยาวกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก FORTH และรองรับแผนธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทจะเร่งดาเนินการ
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก FORTH ทั้งหมด เมื่อ
ได้รับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว มีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทหาได้ในตลาด อีกทั้ง บริษัทก็จะดาเนินการ
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56

- บริษัทได้รับการค้าประกันวงเงินสินเชื่อมีอยู่
กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1 เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จานวนเงินกู้รวม
150.00 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้าประกัน
จานวน 50.00 ล้านบาท โดยมี FORTH เป็นผู้ค้า
ประกันวงเงินดังกล่าวเต็มจานวน อย่างไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง
จากสถาบันการเงินในประเทศดังกล่าว ในการแจ้ง
เงื่อนไขเพื่อ ตกลงให้ FORTH สามารถถอนค้า
ประกันการกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทสามารถเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
บริษัทแสดงผลประกอบการปัจจุบันที่ธนาคาร
ยอมรับได้
- บริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากรายการดังกล่าว

--

--
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แล้วเสร็จในปี2556
-- เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่าของธนาคาร (MLR) ซึ่งกูย้ ืม
มาเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการให้มีความคล่องตัวใน
การประกอบธุรกิจมากขึ้น และมีกาหนดชาระคืน
เงินต้นเป็นรายเดือน
(สิ้นสุดในปี
2560)
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับ
หนังสือแจ้งจากสถาบันการเงินในประเทศดังกล่าว
ในการแจ้งเงื่อนไขเพื่อตกลงให้ FORTH สามารถ
ถอนค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัท
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ
และบริษัทแสดงผลประกอบการปัจจุบันที่
ธนาคารยอมรับได้
140.61 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง
บริษัทก็จะดาเนินการให้ FORTH ถอนการค้า
ประกันการกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทสามารถเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

- บริษัทได้รับการค้าประกันวงเงินสินเชือ่ ที่มีอยู่ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งที่ 2 เพื่อชาระค่า
ประกอบตู้เติมเงินให้แก่ FORTH จานวนเงินกู้รวม
85.00 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้าประกันจานวน
15.00 ล้านบาท โดยมี FORTH เป็นผู้ค้าประกัน
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยค้า
ประกันหนี้จานวน 51.00 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท
ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจานวนแล้ว
- บริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากรายการดังกล่าว
- บริษัทได้รับการค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งที่ 2 เพื่อชาระค่า
ประกอบตู้เติมเงินให้แก่ FORTH จานวนเงินกู้รวม
80.00 ล้านบาท โดยมี FORTH เป็นผู้ค้าประกัน
วงเงินดังกล่าวเต็มจานวน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก
สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าว ในการอนุมัติ
ตกลงให้ FORTH สามารถถอนค้าประกันการกู้ยืม
ของบริษัทได้ เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนและซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
- บริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากรายการดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
--- เงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2556 เป็นเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่าของธนาคาร (MLR)
ซึ่งกูย้ ืมมาเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการให้มีความ
คล่องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
และมี
กาหนดชาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน (สิ้นสุดในปี
2559)
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 บริษัท
14.72
-- ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันการเงินในประเทศ
ดังกล่าว ในการอนุมัติตกลงให้ FORTH สามารถ
ถอนค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทเข้า
จดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง
บริษัทก็จะดาเนินการให้ FORTH ถอนการค้า
ประกันการกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทสามารถเข้า
-75.84 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)(FORTH)
(ต่อ)

- บริษัทได้รับการค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกัน
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งที่ 3 โดยมีวงเงิน
ค้าประกัน 30.00 ล้านบาท โดยมี FORTH เป็นผู้ค้า
ประกันวงเงินหนังสือค้าประกันทั้งจานวน

- บริษัทได้รับอนุญาตจาก FORTH ในการใช้สิทธิตาม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 “เครื่องเติมเงินโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ”
ตาม
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร ระหว่าง
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(FORTH) กับ บริษัท ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม
2556
โดยไม่คิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
(รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 5.3
สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ ข้อ3.4
ในหน้า 69)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
--- บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการกับธนาคารพาณิชย์
ในการถอนการค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกัน
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ให้บริษัทดาเนินการให้ FORTH ถอนการค้าประกัน
วงเงินหนังสือค้าประกันดังกล่าว
--- บริษัทมีความจาเป็นต้องใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7776 “เครื่องเติมเงินโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ
ค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ” เพื่อการดาเนินธุรกิจตู้
เติมเงินออนไลน์ของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. บริษัท อีเลคทรอนิคส์
ซอร์ซ จากัด

ลักษณะรายการ
- บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้แก่ บริษัท อีเลค
ทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด ในฐานะผู้แทนบริการของ
บริษัท
- บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
การซ่อมแซมตู้เติมเงินจากบริษัท อีเลคทรอนิคส์
ซอร์ซ จากัด
- บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
0.004
0.008 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด เป็นผู้แทนบริการ
ตู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท โดยมีทาเลที่ตั้งอยู่เขต
บ้านหม้อ จึงเหมาะแก่การตั้งตู้เติมเงินออนไลน์
0.03
1.20 อีกทั้งบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด เป็นบริษัท
ที่มีความรู้ความชานาญด้านการจัดหาชิ้นส่วน และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ และ
0.0004
0.0007 จัดจาหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดหา
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้บุญเติมให้กับ
0.03
1.20 ทาง FORTH
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2556 ทางบริษัทได้ซื้อ
อะไหล่อุปกรณ์รับเหรียญ และอุปกรณ์รับแบงค์
รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้หมุนเวียนให้
ผู้แทนบริการและใช้ในการซ่อมแซมตู้บุญเติมกับ
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด โดยตรง
เนื่องจากเป็นผู้แทนในการนาเข้าและจัดจาหน่าย
รวมทั้งได้ราคาที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. บริษัท ไอ สมาร์ท
เทคโนโลยี จากัด

4. บริษัท วี เทค แคร์ จากัด

ลักษณะรายการ
- บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ บริษัท ไอ
สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด ในฐานะผู้แทนบริการของ
บริษัท
- บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์/
อะไหล่ตู้เติมเงิน
- บริษัทมีรายได้อื่นเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเรียก
เก็บจากผู้แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความ
เสียหายจากตู้เติมเงิน
- บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
- บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการดังกล่าว
(หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี
- บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ บริษัท วี เทค
แคร์ จากัด ในฐานะผู้แทนบริการของบริษัท
- บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์/
อะไหล่ตู้เติมเงิน
- บริษัทมีรายได้อื่นเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเรียก
เก็บจากผู้แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความ
เสียหายจากตู้เติมเงิน และรายได้ค่าปรับกรณีเครดิต
ตัวแทนเต็ม (Credit Full) หรือ กรณีตู้ใช้งานไม่ได้
ชั่วคราว (Out Of Service)
- บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
2.28
0.83 เนื่องจาก บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด เป็น
ผู้แทนบริการตู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท
ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/เขตดินแดง ซึ่ง
-0.001 เป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจานวนมากจึงเหมาะ
แก่การตั้งตู้เติมเงินออนไลน์
0.03
0.02 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
0.19
0.14 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
0.40

1.30

7.07

3.31 เนื่องจาก บริษัท วี เทค แคร์ จากัด เป็นผู้แทน
บริการตู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุม
0.01 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/เขตดินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจานวนมากจึงเหมาะแก่การตั้ง
0.13 ตู้เติมเงินออนไลน์
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
0.55

0.10
0.31

0.65

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 147

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

5. ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดร
โฟนเทค

-

-

ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
บริษัทมียอดรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการดังกล่าว
(หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี
บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จากัด อุดรโฟนเทค ในฐานะผู้แทนบริการของบริษัท
บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์/
อะไหล่ตู้เติมเงิน
บริษัทมีรายได้อื่นเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเรียก
เก็บจากผู้แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความ
เสียหายจากตู้เติมเงิน รายได้ค่าบริการติดตั้งตู้เติม
เงิน
และรายได้ค่าปรับกรณีเครดิตตัวแทนเต็ม
(Credit Full)
บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
บริษัทมียอดรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นจากรายการ
ดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี
บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการดังกล่าว
(หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2555
งวด 6 เดือนปี 2556
และ ณ 31 ธ.ค. 55
และ ณ 30 มิ.ย.56
0.0001

--

1.95

5.91

24.24
1.10
0.77

14.78 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค เป็นผู้แทน
บริการตู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุม
0.02 พื้นที่ในแถบภาคอีสาน โดยเน้นที่จังหวัดอุดรธานี
จึงเหมาะแก่การตั้งตู้เติมเงินออนไลน์
0.54 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท

2.86

2.43

0.04

1.64

18.23

30.24
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็น ว่ารายการ
ระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกีย่ วข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มคี วาม
เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ง
เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกีย่ วข้อง และมีเงื่อนไขการค้า
ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทสามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายงานสรุป
การทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส หรือ
ตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ
ผู้เชีย่ วชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ การพิจารณาอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 149

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ทอี่ าจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่าง
กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้น ๆ
11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครัง้ แรกภายหลังการแปรสภาพ
ปี 2556) ได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการ
ค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงือ่ นไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท
กระทากับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้
ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผู้เชีย่ วชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ทีไ่ ด้กาหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ
จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษทั และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่
ทารายการระหว่างกันกับบริษัททีเ่ กี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
อย่างไรก็ตาม สาหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาหรับการซื้อเครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ (ตู้
เติมเงินบุญเติม) จาก บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาซื้อขายตู้เติมเงินระหว่างกัน มีราคาทีม่ ีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในการซื้อเครื่องบริการรับชาระเงิน
อัตโนมัติ (ตูเ้ ติมเงินบุญเติม) กับ FORTH จะยังมีอยู่ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทได้จัดทาข้อตกลงการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงิน
ออนไลน์ และข้อตกลงการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์ เพื่อกาหนดราคาซื้อขายตู้เติมเงินด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม
กับธุรกิจ
ในราคาที่ไม่เกินกว่าที่บริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดโดยทั่วไป
โดยทีม่ ีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถ
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เปรียบเทียบกันได้ อีกทั้ง บริษัทมีสิทธิสั่งซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากผู้ผลิตรายอื่นได้ หากมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องเติมเงิน
ออนไลน์ที่ผลิตโดย FORTH นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทาข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสทิ ธิบัตร กับ FORTH เพื่อให้
บริษัทสามารถใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 “เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ ” ซึ่งเป็น
สิทธิของ FORTH ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 5.3 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินธุรกิจ ข้อ 3.4 ในหน้า 69)

ในส่วนการซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ตู้เติมเงิน จาก บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมานั้น มีเหตุผลจากการสั่งซื้อจานวนมากทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
และเป็นการประหยัดต้นทุนบุคลากรทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อเองโดยตรงแล้ว ทาให้ในอนาคต รายการสั่งซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ตู้เติมเงิน จาก FORTH จะ
ค่อย ๆ ลดลง
สาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่บริษัทกู้ยืมจาก บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) เพื่อใช้เป็นเงินทุน
ในการขยายจานวนตูเ้ ติมเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดาเนิน
ธุรกิจ ประกอบกับในอดีต งบการเงินของบริษัทในปี 2551 – ปี 2555 มีผลขาดทุนสะสมและมีทนุ จดทะเบียนจานวนน้อย ทา
ให้ยากต่อการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทจึงมีรายการเงินกู้ยืมจาก FORTH ซึ่งกาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อ
ปี และมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 55.28 ล้านบาท ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บริษทั มีความจาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยมื จาก FORTH เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยาย
จานวนตู้เติมเงิน และช่วยเพิม่ สภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินทุนภายในบริษัท รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ก็มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราทีใ่ กล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ที่บริษัทสามารถหาได้ในตลาด
อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการขอรับการสนับสนุนทางการเงินกูย้ ืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพิม่ เติม โดยบริษัทจะเร่งดาเนินการ
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก FORTH ทั้งหมด เมื่อได้รับเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556
สาหรับการพึ่งพิงบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ทีถ่ ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ในการเป็นผู้ค้าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินภายในประเทศรวม 2 แห่งเต็มจานวน ซึง่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
2 แห่งดังกล่าว (รวมส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใหนึง่ ปี) จานวน 216.45 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทได้รับจดหมายแจ้งจาก
สถาบันการเงินทัง้ 2 แห่ง ในการยินยอมให้ FORTH ถอนการค้าประกันวงเงินกูย้ ืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทมีผลประกอบการปัจจุบันที่ธนาคารยอมรับได้ ซึง่ บริษัทเชื่อมั่นว่า เมื่อบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว สถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งจะดาเนินการให้ FORTH ถอนการค้าประกัน
วงเงินกูย้ ืมดังกล่าวของบริษัท เพือ่ ลดการพึ่งพิงบริษัทแม่ได้
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