บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
14. รายการระหว่ างกัน
14.1 รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน หรื อมี กรรมกำรร่ วมกัน หรื อมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงของ
ผู้บริ หำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ ำเป็ นกรรมกำร ผู้มีอำนำจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่ำว ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ทำกำรตรวจสอบและสอบทำนถึง
ควำมเหมำะสมของรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนกำรกำหนดค่ำตอบแทน และเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมธุรกิจปกติทวั่ ไป ซึง่ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่มีรำยกำรระหว่ำง
กันกับบริ ษัทสำหรับงวดบัญชีปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 มีดงั นี ้
บุคคลที่มีรายการระหว่ างกัน
1) นำยปิ ยะ เตชำกูล
2) นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-

ลักษณะความสัมพันธ์
 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.50% ของทุนจดทะเบียน
 เป็ นกรรมกำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จดั กำร

-

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.40% ของทุนจดทะเบียน
 เป็ นประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริ หำร

3) นำงสำวนันทิยำ พำนิชชีวะ

-

 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.00% ของทุนจดทะเบียน
 มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยเป็ นน้ องสำวของนำยชำติชำย พำนิชชีวะ

4) บมจ.ไทยศรี ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินำศภัย

 เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจำก ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร กรรมกำรผู้ มีอำนำจลงนำม คือ นำยชำติ
ชำย พำนิชชีวะ เข้ ำเป็ นกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในบริ ษัทดังกล่ำว

5) บจก.กรมดิษฐ์ พำร์ ค

ให้ เช่ำอำคำร พร้ อมทังบริ
้ กำร
สำธำรณูปโภค

 เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจำก ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำร ของบริ ษัท ได้ แก่ นำยชำติชำย พำนิช
ชีวะ ถือหุ้นร้ อยละ 25.00 นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ถือหุ้นร้ อยละ 0.0004 และนำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ถือหุ้นร้ อยละ
25.00 โดยคุณชำติชำย พำนิชชีวะ เป็ นกรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในบจก. กรมดิษฐ์ พำร์ ค

บริ กำรขนส่งพนักงำนบริ ษัทต่ำงๆ

 เป็ น บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท เนื่ อ งจำก ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ได้ แ ก่ คุณ นิ ชำนัน ท์ รั ต นเกตุ เป็ น กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และผู้ถือหุ้นในบจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ ร้ อยละ 99.99

6) บจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์
7) นำยอำพล เตชำกูล

-

 มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และกรรมกำร โดยเป็ นน้ องชำยของนำยปิ ยะ เตชำกูล

8) นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

-

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.00% ของทุนจดทะเบียน
 เป็ นรองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร
หน้ ำที่ 14 - 1

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2557 – งวด 3 เดือนปี 2558 มีดงั นี ้
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
1) นำยปิ ยะ เตชำกูล

ลักษณะรายการ
เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม
ระยะสัน้ ; บริ ษัท
ให้ เงิน กู้ ยื ม ระยะ
สันแก่
้ นำยปิ ยะฯ
เงิน ทดรองรั บ ;
บริ ษั ท มี ร ำยกำร
เงินทดรองรับจำก
นำยปิ ยะฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
0.00

0.28
0.00
(0.28)
0.00

งวด 3 เดือน ปี 2558
ยอดต้ นงวด
0.00
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
0.00
ลดลงระหว่ำงงวด (0.00)
ยอดปลำยงวด
0.00
0.01

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ในปี 2556 บริ ษัทมี รำยกำรเงินให้ ก้ ูยืมเงินระยะสัน้ แก่นำยปิ ยะฯ เพื่ อ นำไปซื ้อคัซซี
และอะไหล่จำกเชี ยงกงมำประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ อ งยนต์ที่สมบูรณ์ ก่อ นนำไป
ว่ำจ้ ำงผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ซึง่ กำรให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำว บริ ษัทไม่ได้ คิดดอกเบี ้ย
จำกนำยปิ ยะฯ แต่อย่ำงใด
 ปั จจุบน
ั บริ ษัทไม่มีนโยบำยซื ้ออะไหล่เพื่อนำมำประกอบรถโดยสำร แต่ กำรจัดหำรถ
โดยสำรของบริ ษัทในปั จจุบนั จะอยู่ในรู ปกำรลงทุนซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ (Chassis
and engine) ใหม่ จ ำกผู้ ผลิ ต ชัน้ น ำ และว่ำ จ้ ำงผู้ ประกอบตัว ถัง (Bus Body) ให้
ประกอบตัวถัง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้ องโดยสำรตำมที่ลูกค้ ำต้ องกำร
ทังนี
้ ้ นำยปิ ยะฯ ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืม ให้ กับบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2557 และ
บริ ษัทไม่มีนโยบำยดำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวอีกในอนำคต
 ปั จ จุ บ ั น บริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบำยเงิ น สดย่ อ ยไว้ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อ ั ก ษร โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค่ำใช้ จ่ำยกรณี ต่ำงๆ กำรควบคุมและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
อย่ำงชัดเจน เพื่ อเป็ นแนวทำงในกำรควบคุมเงินสดย่อ ยของบริ ษัท โดยบริ ษัทไม่มี
นโยบำยให้ กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท กู้ยืมเงินเพื่อไปดำเนินกำรในลักษณะ
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
 ในงวด 3 เดื อ นปี 2558 บริ ษั ท มี ร ำยกำรเงิ น ทดรองรั บ จำกนำยปิ ย ะฯ โดยเกิ ด จำก
รำยกำรค่ำเลีย้ งรับรองผู้บริ หำรระดับสูงของลูกค้ ำรำยใหญ่รำยหนึ่ง ที่นำยปิ ยะฯ ได้
จ่ำยค่ำเลี ้ยงรับรองไปก่อนแล้ วจึงนำใบเสร็ จดังกล่ำวมำเบิกกับบริ ษัท ซึง่ ณ วันที่ 10
มี น ำคม 2558 บริ ษั ท ได้ จ่ ำยช ำระคื น เงิ น จ ำนวนดัง กล่ ำ วให้ กับ นำยปิ ย ะฯ เป็ น ที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว


ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2558 ได้ พิจำรณำรับทรำบและให้ ควำมเห็น
หน้ ำที่ 14 - 2

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
1) นำยปิ ยะ เตชำกูล
(ต่อ)

2) นำยชำติชำย
พำนิชชีวะ

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

งวด 3 เดือน ปี 2558

เกี่ยวกับรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ดัง กล่ ำ วว่ำ ขอให้ ป ฏิ บัติ ต ำมนโยบำยของบริ ษั ท ในประเด็น กำรให้ ก้ ูยื ม ระยะสัน้
ดังกล่ำวว่ำจะไม่ มี อี ก ในอนำคต ทัง้ นี ้ เพื่ อ ป้อ งกัน ควำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ที่
อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตส ำหรั บประเด็นเรื่ อ งเงินทดรองรั บมี ควำมเห็น ว่ำ หำกเกิด
รำยกำรแล้ ว ควรเร่ งดำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมขันตอนให้
้
เรี ยบร้ อย
เงินกู้ยืมระยะ
สัน้ ; ในปี 2557
บริ ษัท กู้ยืมเงิน
จำกนำยชำติชำย
ฯ เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร
ดอกเบี ้ย จ่ าย ;
บริ ษั ท มี ด อกเบี ย้
จ่ำยจำกกำรกู้ยืม
เงิน ระยะสัน้ จำก
นำยชำติชำยฯ

ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

0.42

0.00
5.00
(5.00)
0.00

ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

0.00
0.00
(0.00)
0.00

0.00

ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจำกนำยชำติชำยฯ จำนวน 5.00 ล้ ำนบำท อำยุ 1 ปี เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร โดยคิดอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 8.50 ต่อปี ซึง่ บริ ษัท
จำนำรถบัสโดยสำรของบริ ษัทจำนวน 2 คัน ได้ แก่ ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จังหวัด
ชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-0647 จังหวัดชลบุรี เป็ นหลักประกัน หนีด้ ังกล่ำว โดย
นำยชำติชำยฯ นำเงินทุนจำกสภำพคล่องส่วนเกินมำให้ ก้ ยู ืม ทังนี
้ ้ อัตรำดอกเบี ้ยเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ ดังกล่ำวมีอัตรำที่ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบีย้ เงินกู้ยืมระยะสัน้ ที่บริ ษัทได้ รับ
จำกเจ้ ำ หนี ส้ ถำบัน กำรเงิ น แห่ งหนึ่ ง ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยที่ จ ะด ำเนิ น กำรใน
ลักษณะดังกล่ำวอีกในอนำคต
 ในปี 2557 บริ ษั ท มี ด อกเบี ย้ จ่ ำยจำกกำรกู้ยื ม เงิน จำกนำยชำติช ำยฯ เท่ำ กับ 0.42
ล้ ำนบำท และบริ ษัทได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2557


ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
ได้ พิจำรณำรับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวมีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยที่สมเหตุสมผลซึง่
ได้ อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม เจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ

หน้ ำที่ 14 - 3

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
3) นำงสำวนันทิยำ
พำนิชชีวะ

4) บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)

ปี 2557
เงิ น กู้ ยื ม ระยะ ยอดต้ นงวด
สัน้
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ในปี 2557 บริ ษัท ลดลงระหว่ำงงวด
กู้ ยื ม เ งิ น จ ำ ก ยอดปลำยงวด
นำงสำวนันทิยำฯ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
ห มุ น เวี ย น ใ น
กิจกำร
ดอกเบีย้ จ่ าย ;
0.14
บริ ษั ท มี ด อกเบี ย้
จ่ำยจำกกำรกู้ยืม
เงิน ระยะสัน้ จำก
นำงสำวนันทิยำฯ

ค่ าเบีย้
ประกันภัยจ่ าย
; บริ ษัททำ
สัญญำ
ประกันภัยรถกับ
บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย

7.44

0.00
5.00
(0.00)
5.00

งวด 3 เดือน ปี 2558
ยอดต้ นงวด
5.00
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
0.00
ลดลงระหว่ำงงวด (0.00)
ยอดปลำยงวด
5.00

0.11

1.78

หน้ ำที่ 14 - 4

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจำกนำงสำวนันทิยำฯ จำนวน 5.00 ล้ ำนบำท อำยุ 1 ปี เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร โดยคิดอัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละ 8.50 ต่อปี ซึ่ง
บริ ษัท จำนำรถบัส โดยสำรของบริ ษั ทจ ำนวน 2 คัน ได้ แก่ ทะเบี ยนเลขที่ 30-2641
จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จังหวัดชลบุรี เป็ นหลักประกันหนี ้ดังกล่ำว
โดยนำงสำวนัน ทิย ำฯ น ำเงิ น ทุน จำกสภำพคล่ อ งส่ วนเกิ น มำให้ ก้ ูยื ม ทัง้ นี ้ อัต รำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสัน้ ดังกล่ำวมีอัตรำที่ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสัน้ ที่
บริ ษั ท ได้ รั บ จำกเจ้ ำหนี ส้ ถำบั น กำรเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยที่ จ ะ
ดำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวอีกในอนำคต
 ในปี 2557 และงวด 3 เดื อ นปี 2558 บริ ษั ท มี ด อกเบี ย้ จ่ ำ ยจำกกำรกู้ ยื ม เงิ น จำก
นำงสำวนันทิยำฯ เท่ำกับ 0.14 ล้ ำนบำท และ 0.11 ล้ ำนบำท โดยมีกำหนดชำระคืน
ในเดือนกันยำยน 2558


ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 4 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำ
รั บ ทรำบรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ ำ งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวมีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ที่สมเหตุสมผลซึง่
ได้ อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
 ณ วันที่ 31 มี น ำคม 2558 บริ ษั ทมี รถโดยสำรเพื่ อ ให้ บริ กำรจำนวน 133 คัน และรถ
สนับสนุนจำนวน 6 คันโดยบริ ษัททำกรมธรรม์ประกันภัยรถสำหรับบริ ษัททุกคันซึง่ ให้
ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ ำงกำยหรื ออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก และคุ้มครองควำมเสียหำย
ต่อ ตัวรถคันเอำประกัน ภัย เพื่ อ ป้อ งกัน ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจจะเกิ ดขึน้ ในอนำคต โดย
บริ ษัททำประกันภัยรถกับบริ ษัทประกันภัยชันน
้ ำรวม 2 รำย เพื่อคุ้มครองกำรเดินรถ
และคุ้มครองผู้โดยสำร พนักงำนขับ รวมถึงตัวรถ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
4) บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย (ต่อ)

5) บจก.กรมดิษฐ์
พำร์ ค

ลักษณะรายการ
ค่ าเบีย้
ประกันภัยจ่ าย
ล่ วงหน้ า
ค่ าเบีย้
ประกันภัยค้ าง
จ่ าย

เ ช่ า พื ้ น ที่ ;
บริ ษั ท เช่ ำ พื น้ ที่
ชั ้ น 1 ข อ ง
อำคำรกรมดิษ ฐ์
พำร์ ค เพื่ อเป็ น
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำน
บริการ ; บริ ษัท
ว่ำจ้ ำงบริ กำร
สำธำรณูปโภค
ส่วนกลำงใน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
3.77

งวด 3 เดือน ปี 2558
2.26

3.50

0.27

0.20

0.05

0.38

0.12

หน้ ำที่ 14 - 5

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริ ษั ทท ำประกัน ภัยรถกับบมจ.ไทยศรี ประกันภัย รวม 80 กรมธรรม์ โดยบริ ษั ทได้
เปรี ยบเทียบค่ำเบี ้ยประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องก่อนตัดสินใจทำประกัน ซึ่งมี บำง
กรณี ที่ลูกค้ ำบำงรำยจะขอให้ บริ ษัททำกรมธรรม์ที่ เพิ่มควำมคุ้มครอง ทังด้
้ ำนจำนวน
เงิน รวมถึงเงื่อนไขกำรคุ้มครอง ซึง่ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย ได้ เสนอเงื่อนตรงกับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ และมีควำมสมเหตุสมผล
 บริ ษั ท ก ำหนดแนวทำงในกำรพิ จ ำรณำซื อ้ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ซึ่ ง ต้ องมี ก ำร
เปรี ยบเทียบค่ำเบี ้ยประกันภัยและเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมและสอดคล้ อง
กับแนวนโยบำยของบริ ษัท


ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อ วันที่ 4 มิถุนำยน 2558คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำ
รั บ ทรำบรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ ำ งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
และเห็นว่ำ บริ ษัทมีกำรเปรี ยบเทียบค่ำเบี ย้ ประกัน เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อ งรวมถึง ควำม
คุ้มครอง กับบริ ษัทประกันภัยรำยอื่นอย่ำงเหมำะสมแล้ ว โดยบมจ.ไทยศรี ประกันภัย มี
เงื่อนไขค่ำเบี ้ยประกันและควำมคุ้มครองที่ดีกว่ำบริ ษัทประกันภัยรำยอื่น
 บริ ษั ทเช่ำพื น้ ที่ อ ำคำรชัน้ 1 อำคำรกรมดิษ ฐ์ พ ำร์ ค ในนิค มอุตสำหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี กับบจก.กรมดิษฐ์ พำร์ ค เพื่อใช้ เป็ นอำคำรสำนักงำน บนพืน้ ที่รวม 238
ตำรำงเมตรในอัตรำค่ำเช่ำต่อเดือ นเท่ำกับ 16,560 บำท รวมระยะเวลำ 3 ปี ตังแต่
้
วัน ที่ 1 พฤษภำคม 2557 – 30 เมษำยน 2560 รวมถึง ท ำสัญ ญำจ้ ำ งบริ ก ำรด้ ำ น
สำธำรณู ปโภค ภำยนอกพื น้ ที่เช่ำ กับ บจก.กรมดิษฐ์ พ ำร์ ค ส ำหรั บกำรดูแลควำม
เรี ยบร้ อยด้ ำนจรำจร ควำมสะอำด ที่จอดรถ และสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำร ใน
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 12,000 บำท ระยะเวลำ 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2557 –
30 เมษำยน 2560 และทำสัญญำเช่ำที่ดินบริ เวณด้ ำนหลังอำคำรสำนักงำน อำคำร
กรมดิษฐ์ เนื ้อที่ประมำณ 600 ตำรำงวำ เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่จอดรถและโรงซ่อมบำรุ ง
ระยะเวลำเช่ำ 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน 2556 – 31 สิงหำคม 2558 โดยมีอตั รำค่ำ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
5) บจก.กรมดิษฐ์
พำร์ ค (ต่อ)

6) บจก.เอ็นพีอำร์
ทรำนส์ ทัวร์

ลักษณะรายการ
อำคำรกรมดิษฐ์
พำร์ ค
เช่ าที่ดนิ ;
บริ ษัท เช่ำที่ดิน
เพื่อใช้ จอดรถ
และโรงซ่อม
บำรุ ง
ค่ าเช่ าและ
ค่ าบริการค้ าง
จ่ าย ; บริ ษัทมี
รำยกำรค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำร
ค้ ำงจ่ำย

จ้ างบริการ :
บริ ษัทจ้ ำงบริ กำร
รถร่ วมจำกบจก.
เอ็นพีอำร์
ทรำนส์ ทัวร์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

งวด 3 เดือน ปี 2558

0.49

0.09

0.12

0.12

3.71

0.91

หน้ ำที่ 14 - 6

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
เช่ำเดือนละ 30,000 บำท ทัง้ นี ้ บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อค่ำสำธำรณูปโภคภำยใน
พืน้ ที่เช่ำด้ วยตนเอง ตำมอัตรำกำรใช้ ที่เกิดขึน้ จริ ง โดยเป็ นกำรจ่ำยชำระผ่ำนบจก.
กรมดิษฐ์ พำร์ ค ในอัตรำตำมกำหนดไว้ ในสัญ ญำ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2
กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ)
 บริ ษั ท ได้ เปรี ยบเที ยบค่ำเช่ำส ำนักงำน ค่ำบริ ก ำรสถำนที่ และค่ำเช่ ำที่ดิน กับ พื น้ ที่
ข้ ำงเคียง พบว่ำอัตรำค่ำเช่ำสำนักงำนของบริ ษัทต่ำกว่ำผู้เช่ำรำยอื่นในพื ้นที่ใกล้ เคียง
เนื่องจำกบริ ษัทเช่ำมำเป็ นระยะเวลำนำน กอปรกับขนำดพืน้ ที่มำกกว่ำผู้เช่ำรำยอื่น
จึงทำให้ ได้ รับอัตรำค่ำเช่ำที่ต่ำกว่ำผู้เช่ำรำยอื่น (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำร
ประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ)
 ในปี 2557 และงวด 3 เดื อ นปี 2558 บริ ษั ท มี ร ำยกำรค่ำ เช่ ำและค่ำบริ ก ำรค้ ำงจ่ำ ย
จ ำนวน 0.12 ล้ ำนบำท และ 0.12 ล้ ำนบำท ซึ่ ง เกิ ด จำกรอบกำรจ่ ำ ยช ำระค่ ำ
สำธำรณูปโภคในพื ้นที่เช่ำ ที่บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบตำมอัตรำกำรใช้ จริ ง
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 4 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำ
รั บ ทรำบรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ ำ งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
และเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่บริ ษัทจ่ำยให้ แก่บริ ษัท กรมดิษฐ์ พำร์ ค จำกัด
เป็ นอัตรำที่สมเหตุสมผลแล้ ว
 บริ ษั ทว่ำจ้ ำงรถบัสร่ วมบริ กำร 2 คันจำกบจก.เอ็น พี อ ำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เพื่ อ ให้ บริ กำร
รับ-ส่งพนักงำนของลูกค้ ำที่จัดทำสัญญำมำตังแต่
้ ช่วงแรกบริ ษัทก่อตัง้ เนื่องจำกใน
ขณะนัน้ บริ ษั ทต้ อ งกำรกระจำยควำมเสี่ ยงในกำรลงทุน เพื่ อ ที่ บริ ษั ทจะได้ ไม่ ต้อ ง
ลงทุนรถบัสของตนทังหมดในกำรบริ
้
กำร ซึ่งรถของบจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เป็ น
รถที่วิ่งกับบริ ษัท มำตังแต่
้ บริ ษัทก่อตังเรื
้ ่ อยมำจนถึงปั จจุบัน ทังนี
้ ้ กำรว่ำจ้ ำงรถบัส

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
6) บจก.เอ็นพีอำร์
ทรำนส์ ทัวร์ (ต่อ)

ลักษณะรายการ
ค่ าจ้ างบริการ
ค้ างจ่ าย : บริ ษัท
มีคำ่ จ้ ำงบริ กำร
ค้ ำงจ่ำย จำกกำร
ยังไม่ถงึ รอบ
กำหนดชำระ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
0.94

งวด 3 เดือน ปี 2558
0.91

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ร่ วมจำกบจก.เอ็นพี อำร์ ทรำนส์ ทัวร์ มี เงื่อ นไขและรำคำค่ำบริ กำรที่ถูกกว่ำรถร่ วม
บริ กำรรำยอื่น
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมีพน
ั ธมิตรรถร่ วมบริ กำร 80 รำยที่มีรถร่ วมให้ บริ กำร
รวมทังสิ
้ ้น 94 คัน แบ่งเป็ นรถตู้โดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 82 คัน และรถบัสโดยสำร
ร่ วมบริ กำรจำนวน 12 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยรับรถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่มใน
อนำคต
 บริ ษัทได้ ลงนำมสัญญำรถร่ วมบริ กำรกับบจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ มำโดยต่ อเนื่อง
โดยสัญญำดังกล่ำวระบุเงื่อนไขกำรไม่ทำธุรกิจแข่งกับบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้
จัดทำสัญ ญำเพิ่มเติมระหว่ำงบริ ษั ทและบจก.เอ็นพี อ ำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เพื่ อ ป้อ งกัน
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต โดยระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมหำกบ
จก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จะมีจำนวนรถเพิ่มขึน้ จำกที่มีอยู่ในปั จจุบนั ก็จะนำรถที่
เพิ่มขึ ้นดังกล่ำวมำวิง่ ร่ วมกับบริ ษัท รวมถึงหำกต้ องกำรจำหน่ำยรถโดยสำร ก็จะเสนอ
ขำยให้ แก่บริ ษัทพิจำรณำก่อนเป็ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมี
รำยกำรค่ำจ้ ำงบริ กำรค้ ำงจ่ำยกับ บจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เท่ำกับ 0.91 ล้ ำนบำท
โดยปั จจุบันบริ ษัทได้ จ่ำยชำระค่ำจ้ ำงบริ กำรค้ ำงจ่ำยดังกล่ำวให้ แก่บจก.เอ็นพีอ ำร์
ทรำนส์ ทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ วทังจ
้ ำนวน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุน ำยน 2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จำรณำรั บทรำบรำยกำรที่ เกิ ดขึน้ ระหว่ำงบริ ษั ท กับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ ของบริ ษั ท เป็ นส ำคัญ และเห็นว่ำอัตรำค่ำจ้ ำงบริ กำรที่บ ริ ษั ท จ่ำยให้ แ ก่
บริ ษัท เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จำกัด เป็ นอัตรำที่สมเหตุสมผลแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับอัตรำค่ำจ้ ำงที่บริ ษัทจ่ำยให้ แก่รถบัสร่ วมบริ กำรรำยอื่น

หน้ ำที่ 14 - 7

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
7) นำยอำพล
เตชำกูล

ลักษณะรายการ
จ้ างบริการ :
บริ ษัทจ้ ำงบริ กำร
รถร่ วมจำกนำย
อำพลฯ

ค่ าจ้ างบริการ
ค้ างจ่ าย : บริ ษัท
มีคำ่ จ้ ำงบริ กำร
ค้ ำงจ่ำย จำกกำร
ยังไม่ถงึ รอบ
กำหนดชำระ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
0.60

งวด 3 เดือน ปี 2558
0.15

0.14

0.15

หน้ ำที่ 14 - 8

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริ ษัทว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำร 1 คันจำกนำยอำพลฯ เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนของ
ลูกค้ ำบำงรำยที่ต้องกำรใช้ รถตู้โดยสำรในกำรรั บ -ส่งพนักงำน ซึ่งบริ ษัทว่ำจ้ ำงรถตู้
ร่ วมบริ กำรในกำรดำเนินธุรกิจ เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจด้ วยรถตู้ของบริ ษัทเอง จะมี
อัตรำกำรทำกำไรที่ต่ำไม่ค้ มุ ค่ำในกำรลงทุน ทัง้ นี ้ รถตู้ร่ วมบริ กำรของนำยอ ำพลฯ
เป็ นรถตู้ร่วมบริ กำรที่ วิ่งกับบริ ษัท มำตัง้ แต่บริ ษัทก่อตัง้ เรื่ อยมำจนถึงปั จจุบนั ทัง้ นี ้
กำรว่ำ จ้ ำงรถร่ ว มจำกนำยอ ำพลฯ และรถร่ วมบริ ก ำรรำยอื่ น มี เงื่อ นไขและรำคำ
ค่ำบริ กำรเดียวกันกับรถร่ วมบริ กำรรำยอื่น ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทมี
รำยกำรค่ำจ้ ำงบริ กำรค้ ำงจ่ำยกับ นำยอ ำพล เตชำกูล เท่ำกับ 0.15 ล้ ำนบำท โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จ่ำยชำระค่ำจ้ ำงบริ กำรค้ ำงจ่ำยดังกล่ำวนำยอำพลฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังจ
้ ำนวน
 บริ ษัทได้ มีหนังสือถึงนำยอำพลฯ และรถตู้ร่วมบริ กำรทุกรำย รวมจำนวน 59 รำย คิด
เป็ นจำนวนรถตู้เท่ำกับ 67 คัน ที่จดทะเบี ยนประเภทส่วนบุค คล เพื่ อ ขอระงับ กำร
ว่ำจ้ ำงจนกว่ำจะดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ นรถโดยสำรไม่ประจำทำงแล้ วเสร็ จ โดย
หนังสื อดังกล่ำวมี ผลบังคับ ใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็ นต้ นไป ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้
เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทเกี่ยวกับกำรใช้ รถร่ วมบริ กำร ซึง่ ต้ องจดทะเบียนเป็ นรถ
โดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนัน้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน หัวข้ อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำย
ของฝ่ ำยจัดกำร)
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุ น ำยน 2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำว ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ และเห็นว่ำอัตรำค่ำจ้ ำงบริ กำรที่บริ ษัทจ่ำยให้ แก่ นำยอำพล เต
ชำกูล เป็ นอัตรำที่สมเหตุสมผลแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำค่ำจ้ ำงที่บริ ษัทจ่ำยให้ แก่
รถตู้ร่วมบริ กำรรำยอื่น


บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
8) นำยวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์

ลักษณะรายการ
ที่ปรึกษา :
บริ ษัทแต่งตัง้
นำยวิวฒ
ั น์ฯ เป็ น
ที่ปรึกษำ โดยมี
หน้ ำที่ให้
คำปรึกษำและ
แนวทำงในกำร
ประกอบธุรกิจแก่
บริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
0.00

งวด 3 เดือน ปี 2558
0.06

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริ ษั ท แต่ ง ตั ง้ นำยวิ วัฒ น์ ฯ เป็ นที่ ป รึ ก ษำในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ จำกมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ แรกหลังแปรสภำพ) เมื่ อวันที่ 25 มี นำคม
2558 เนื่องจำกนำยวิวฒ
ั น์ฯ เป็ นผู้เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
มำยำวนำน โดยนำยวิวฒ
ั น์ ฯ ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึ กษำเป็ นรำยเดือนใน
อัตรำคงที่
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุน ำยน 2558
รับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ดังกล่ำว โดยเห็นว่ำค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ในฐำนะที่ปรึ กษำมี
ควำมเหมำะสม และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท



ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทได้ ตรวจพบควำมคลำดเคลือ่ นในกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อรำยกำรที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ โดยบริ ษัทได้ จดั ทำงบ
กำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ขึ ้นใหม่ พร้ อมทังแก้
้ ไขควำมคลำดเคลือ่ นของรำยกำรดังกล่ำว มีผลทำให้ กำไรสะสมของกิจกำรในงวดบัญชีปี 2557 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ลดลงเหลือน้ อยกว่ำเงินปั นผลจ่ำยที่บริ ษัทได้ จ่ำยไปก่อนหน้ ำตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ผำ่ นมำ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 จึงมีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขจำนวนเงินปั นผลจ่ำยสำหรับปี 2557 ที่ประกำศจ่ำยตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12
มีนำคม 2558 จำกจำนวน 30.00 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 27.00 ล้ ำนบำท ทำให้ ในงวด 3 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีรำยกำรลูกหนี ้อื่น-บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (ผู้ถือหุ้นของบริษัท) จำนวน 3.00 ล้ ำนบำท
โดยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2558 มีมติที่จะเรี ยกคืนเงินปั นผลส่วนเกินดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั
บริ ษัทได้ รับชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแล้ วทังจ
้ ำนวน

หน้ ำที่ 14 - 9

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
14.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของ บริ ษัท กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออำจมี ค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ได้ ให้ ควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไป และถือเป็ นกำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับ
บุคคลหรื่ อกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องอื่น รวมทังไม่
้ มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท
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มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขกำรค้ ำปกติหรื อรำคำตลำด ภำยใต้ เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิ ดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทสำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมปกติ ภ ำยใต้ ห ลัก กำรที่ ท ำงคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำอนุมัติ และจัด ท ำรำยงำนสรุ ป เพื่ อ รำยงำนให้ กับ ทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
สำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ ำปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่ อำจเกิ ดขึน้ บริ ษั ทจะพิ จำรณำให้ ผ้ ูประเมิ นรำคำอิสระ ผู้เชี่ ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำนหรื อ ผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำ งกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณีเพื่ออนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวก่อนกำรเข้ ำท ำรำยกำร ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นที่ ได้ รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท และหำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์ และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ
คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้ งหรื อมีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ๆ
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การอนุมตั ิในหลัการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ าง
บริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้ อง
ในอนำคตหำกบริ ษัทมี ควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติและเป็ นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ ำงอิง
เปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อรำคำที่เกิดขึน้ กับธุรกิ จประเภทเดียวกันที่บริ ษัท กระทำกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทังควำมจ
้
ำเป็ นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
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บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
เกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจำรณำให้ ผ้ ปู ระเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำนหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษั ทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่
ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
แล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รำยกำรระหว่ำงกัน ที่ อำจเกิ ด ขึน้ ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ำมระเบี ยบต่ำ ง ๆ ที่ ได้ ก ำหนดขึน้ แ ละ
กรรมกำรจะต้ องไม่อนุมตั ิรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและ
จะต้ องเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ ซึง่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญ ชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี ้ บริ ษัท
จะไม่ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัท
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มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรนำเสนอรำยกำร
ดังกล่ำวผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รำยกำรระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำง
ยุติธรรมและมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท
จดทะเบียน

หน้ ำที่ 14 - 11

