บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
บริษัทได้ดาเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการนาบริษั ทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 2 บริษัท ทาให้งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ บริษัท ครี
เอทิส มีเดีย จากัด (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด (EM) โดยการดาเนินการดังกล่าว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทางบการเงินรวม
เสมือน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า CMED และ EM เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินรวมสาหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการจัดทาข้อมูลที่รวมฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ CMED
และ EM สาหรับงวดบัญชีนั้นๆ ไว้แล้ว โดยไม่คานึงถึงวันที่มีการซื้อหุ้นของบริษัทย่อย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท การนาเสนอข้อมูล
สาหรับงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือน ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท CMED และ EM
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทสาหรับงวดบัญชีปี 2556 และปี 2557 มีดงั นี้
บุคคลที่มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
1) บริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า
ดาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารของ
จากัด (ASLD)
บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดังกล่าว
2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
 มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นางภัทรภร วรรณภิญโญ ในฐานะสามี และ
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะบิดาของบุคคลดังกล่าว
 เป็นกรรมการ และประธานที่ปรึกษา
3) นางภัทรภร วรรณภิญโญ
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
 มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะภรรยา และ
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะมารดาของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้
ยังเป็นพี่น้องกับผู้ถือหุ้นที่เหลือ 2 ท่านคือ นางประภาวัลย์ สนธิพันธ์ และนายสุพจน์ พงศ์พิจิตร
 เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4) นางสาวนารี วิชชุนากร
 ผู้บริหารบริษัท โดยปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
5) นายภูษิต ไล้ทอง
 ผู้บริหารบริษัท โดยปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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งวดบัญชีปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมี รายการระหว่าง
ลักษณะรายการ / ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ความขัดแย้ง
กัน
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
1) บริษัท แอ็บ เงินให้กู้ยืมระยะ ยอดต้นงวด
0.00 ยอดต้นงวด
0.00  ASLD ดาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่ง ASLD รับจ้างผลิตรายการ
โซลูท ดราม่า สั้นแก่กิจการที่
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 9.00
เพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยเกิดจากการว่าจ้างของบริษัทเพื่อผลิตละคร
จากัด
เกี่ยวข้อง : CMED ลดลงระหว่างงวด (0.00) ลดลงระหว่างงวด (9.00)
ให้กับสถานีดาวเทีย มแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามราคา
(ASLD)
ในฐานะบริษัท
ยอดปลายปี
0.00 ยอดปลายปี
0.00
ตลาด ซึ่งปัจจุบันถ่ายทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อ
ย่อยของบริษัท ได้
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทว่าจ้าง ASLD ผลิตรายการ
ให้ ASLD กู้ยืม
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ ด้วยเหตุผลด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
เงินระยะสั้น
ทั้งนี้ ASLD มีนโยบายจะปิดกิจการภายหลังละครดังกล่าวออกอากาศแล้ว
สาหรับใช้
เสร็จ โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เป็น
หมุนเวียนใน
ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
กิจการ
 ในปี 2557 CMED ให้ ASLD กู้ยืมเงินระยะสั้นสาหรับใช้หมุนเวียนในกิจการ
ต้นทุนจากการ
11.52
เป็นจานวนเงิน 9.00 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน
ว่าจ้างผลิต :
สาหรับการให้กู้ยืมดังกล่าว ทั้งนี้ ASLD ได้ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้กับ
CMED เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทว่าจ้าง
 บริษัทมีนโยบายในการผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ในนามบริษท
ั และ
ASLD ผลิตละคร
บริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทไม่มีนโยบายให้ การสนับสนุนทางการเงินกับ
เรื่องหนึ่ง ซึง่
บริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต
บริษัทไม่สามารถ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลิตเองได้ดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษทั และ
เหตุผลด้านการ
บริษั ทย่ อย กั บบริ ษัท ที่เ กี่ย วข้ องดั งกล่า ว โดยรายการดัง กล่า วเป็น ไปเพื่ อ
แข่งขันทางธุรกิจ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557
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บุคคลที่อาจมี
รายการระหว่างกัน
ความขัดแย้ง
2) นางภัทรภร เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
วรรณ
กรรมการ : บริษัทให้
ภิญโญ
กู้ยมื เงินระยะสั้นแก่
นางภัทรภรฯ
ดอกเบี้ยรับ : บริษัทมี
รายการดอกเบี้ยรับ
จากการให้กู้ยมื เงิน
ระยะสัน้ แก่นางภัทรภร
ฯ
ดอกเบี้ยค้างรับ :
บริษัทมีรายการ
ดอกเบี้ยค้างรับจาก
การให้กู้ยืมเงินระยะ
สั้นแก่นางภัทรภรฯ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ยอดต้นงวด
0.00 ยอดต้นงวด
18.26
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 23.10 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4.00
ลดลงระหว่างงวด (4.84) ลดลงระหว่างงวด (22.26)
ยอดปลายปี
18.26 ยอดปลายปี
0.00
0.17
-

0.23

-
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ลักษณะรายการ / ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ในปี 2556 และปี 2557 บริ ษั ท ให้ เ งิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ น างภั ท รภรฯ โดยคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บวกเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราดังกล่าว) ซึ่งในปี 2556
บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยค้างรับเท่ากับ 0.17 ล้านบาท และ 0.23
ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันแต่อย่างใด โดยบริษัท
ได้รับชาระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน
มา และปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ ความสมเหตุสมผลของราคาว่ามีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
รายการระหว่างกัน
ความขัดแย้ง
3) นางสาวนารี เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
วิชชุนากร
ผู้บริหาร : บริษัทให้
กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่
นางสาวนารีฯ

4) นายสมพงษ์
วรรณ
ภิญโญ และ
นางภัทรภร
วรรณ
ภิญโญ

ซื้อที่ดิน : บริษัทมี
รายการซื้อที่ดินจาก
นายสมพงษ์ฯ และนาง
ภัทรภรฯ เพื่อเป็นที่ตั้ง
สตูดิโอแห่งใหม่

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ยอดต้นงวด
0.00 ยอดต้นงวด
0.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.48
ลดลงระหว่างงวด (0.00) ลดลงระหว่างงวด (0.48)
ยอดปลายปี
0.00 ยอดปลายปี
0.00

-

57.54
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ในปี 2557 บริษัทให้เงินกู้ยมื ระยะสั้นแก่นางนารีฯ โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
2.25 ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง) ทั้งนี้ เงินกู้ยมื ดังกล่าวไม่มหี ลักประกันแต่อย่างใด โดยปัจจุบันบริษัทได้รับ
ชาระคืนเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และ
ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการทีเ่ กิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ ความสมเหตุสมผลของราคาว่ามีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานและรักษา
บุคลากรที่ทาประโยชน์ให้กับบริษัท
บริษัทซื้อที่ดินรวม 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสตูดิโอแห่งใหม่
สาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยที่ดินบางส่วนบริษัทซื้อ จากนายสมพงษ์
ฯ และนางภัทรภรฯ เนื้อที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 41.95 ตารางวา โดยบริษัทซื้อในราคา
ต่ากว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท
จากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประเมินโดยนายปรีชา ยศวิปาน สมาชิก
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยเลขที่ สม.049 โดยบริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายสมพงษ์ฯ และนางภัทรภรฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.54 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างงานฐานราก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีความเห็นว่าเงื่อนไขการ
ทารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
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บุคคลที่อาจมี
รายการระหว่างกัน
ความขัดแย้ง
5) นายภูษิต ไล้ รับจ้างเป็นพิธีกร : เป็น
ทอง
พิธีกรในรายการที่
บริษัทรับจ้างผลิต

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
0.75

ลักษณะรายการ / ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ในปี 2557 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ แต๋ง เจี๊ยบ ดี้ วาไรตี้ 3 ฝ่าย จากบริษัท
บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด ซึ่งมีรูปแบบรายการเป็นรายการทอล์ค
โชว์ ที่หยิบยกประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆ มาวิเคราะห์และสอดแทรก
แง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัท
ว่าจ้างคุณภูษิต ไล้ทอง (กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทาหน้าที่
เป็นพิธีกรในรายการร่วมกับพิธีกรอีก 2 ท่านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารของ
บริษัท ซึ่งรายการดังกล่ า วออกอากาศตอนแรกในเดื อนกรกฏาคม 2557และ
ปัจจุบันออกอากาศเป็นซีซั่นที่สอง ทั้งนี้ นายภูษิตฯ ได้ลงนามสัญญารับจ้างเป็น
พิธีกรในรายการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการรับจ้างตามจานวนตอนที่บริษัท
รับจ้างผลิต ซึ่งอัตราค่าจ้างเป็นอัตราเดียวกันกับพิธีกรร่วมรายการอีก 2 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการค้าประกันหนี้เงินกู้ยมื สถาบันการเงินของบริษัท ดังนี้
ผู้ใช้
ประเภท
วงเงินกู้
ภาระหนี้
ผู้ค้าประกัน
สถาบันการเงิน
การค้าประกันหนี้ และหลักประกัน
วงเงิน
วงเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ ค้าประกันการ
บริษัท
นายสมพงษ์
ธนาคารกรุงเทพ
วงเงินกู้ระยะสั้น
37.00
20.00
ช าระหนี้ ข องบริ ษั ท ภายในวงเงิ น รวม 63.40 ล้ า นบาท โดยไม่ คิ ด
วรรณภิญโญ
จากัด (มหาชน)
วงเงินกู้ระยะยาว
160.00
55.00
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีทรัพย์สินที่ติดเป็นหลักประกัน ร่วมกับการค้า
และ
(BBL)
ประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่
นางภัทรภร
- จดจ านองที่ดิ นพร้อ มสิ่ งปลูก สร้างบนโฉนดที่ดิ นเลขที่ 16992 และ
วรรณภิญโญ
16993 ตั้ ง อยู่ ต าบลวั ง ทองหลาง อ าเภอบางกะปิ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 0-1-37.9 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท
วงเงินจานองรวม 25.00 ล้านบาท
- จดจ านองที่ดิ นพร้อ มสิ่ งปลูก สร้างบนโฉนดที่ดิ นเลขที่ 33980 และ
33981 ตั้ ง อยู่ ต าบลวั ง ทองหลาง อ าเภอบางกะปิ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 0-2-80 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท
วงเงินจานองรวม 9.00 ล้านบาท
- จดจ านองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งบนโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 34117,
34118, 34127 และ 34128 ตั้งอยู่ตาบลวังทองหลาง อาเภอบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 0-2-70 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนาม
บริษัท วงเงินจานองรวม 11.00 ล้านบาท
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 1605, 3758, 3759, 5355, 5356 และ 5359 ตั้งอยู่
ตาบลสะพานสูง อาเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่
รวม 7-2-4.8 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท วงเงินจานวนรวม 160.00
ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
รายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ างบริ ษั ทกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องดั งกล่ าว และมี
ความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท
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14.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 1/2557 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกัน ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ที่เป็นธรรมและถือปฏิบั ติ
เช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในอนาคต
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายงานสรุปเพื่อ
รายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรั บ ในกรณี ที่ มี ร ายการระหว่ า งกั น ไม่ เ ป็ น รายการทางการค้ า ปกติ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการะหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
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เปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิ ดขึ้ น บริ ษั ทจะพิ จารณาให้ ผู้ป ระเมิน ราคาอิ สระ ผู้เ ชี่ ยวชาญอิ สระเฉพาะด้ า นหรือ ผู้สอบบั ญชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษั ท
14.4 การอนุมั ติใ นหลั กการเกี่ ย วกั บข้ อตกลงทางการค้ าที่ มีเ งื่อ นไขการค้ าโดยทั่ วไป ในการทาธุรกรรม
ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจ
มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้
โดยพิจารณาดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด ได้แก่ การเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขก่อนการว่าจ้าง และธุรกรรมนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติในหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินการในอนาคต
14.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
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ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไป
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