บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มบี ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายชาติชาย พานิชชีวะ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

Mr. Phua Cher Chew

-

-

-

Mr. Boon Choon Kiat

Mr. Phua Chian Kin

-

นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ชาติชีวะ จากัด (“ชาติชีวะ”) ซึ่ง
ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั ฯ ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน
348.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ นสามีของนางสมหะทัย พานิชชีวะ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผู้ถือ หุ้น ของ ชาติชีวะ ซึ่งชาติชีวะเป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 348.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ นภรรยานายชาติชาย พานิชชีวะ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ น Executive Director และ Chief Executive Officer ของ
TEE Land Ltd. (“TEEL”)
เป็ น Managing Director ของ TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”) ซึ่ง TEED เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วน
การถือ หุ้น ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 49.00 ของทุ น จดทะเบีย นที่
ชาระแล้วจานวน 348.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ น Executive Director และ Finance Director ของ TEEL
เป็ นประธานกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
เป็ น Group Chief Executive & Managing Director ของ
TEE International Ltd. (“TEEI”)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ TEEI มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน TEEI ณ
วันที่ 27 เมษายน 2558 ร้อยละ 55.98 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วจานวน 57.04 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
เป็ น ผู้บริห ารของบริษ ัท ฯ โดยด ารงต าแหน่ ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด

ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
(“CTHS”)

-

บริษทั ชาติชวี ะ จากัด
(“ชาติชวี ะ”)

-

บริษ ัท โกลบอล เอ็น ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
(“GETCO”)
-

-

บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จากัด
(“TEI”)

-

บริษทั ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จากัด
(“OSCAR”)

-

บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“ไทยศรีประกันภัย”)

-

TEE Land Ltd.
(“TEEL”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็ นบริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน CTHS ร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 78.00 ล้านบาท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ และ Mr. Boon Choon Kiat
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษทั ฯ
ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 348.00
ล้านบาท
ประกอบธุรกิจให้บริการบาบัดน้ าเสีย
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 3 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ นางสมหะทัย พานิชชีวะ และ Mr. Boon
Choon Kiat
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ บริษทั ชาติ
ชีวะ จากัด โดยชาติชวี ะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน GETCO ร้อย
ละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน 160.00 ล้าน
บาท
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่ว มกัน กับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ Mr.
Boon Choon Kiat
ประกอบธุ ร กิ จ ให้บ ริก ารรับ จัด การดู แ ลผลประโยชน์ แ ละ
บริหารโครงการ
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ Mr. Boon
Choon Kiat
ประกอบธุรกิจประกันภัย
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ได้ถอื
หุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ไพลักษณ์ จากัด (“ไพลักษณ์”) ซึ่งไพ
ลักษณ์มสี ดั ส่วนการถือหุน้ ในไทยศรีประกันภัยร้อยละ 68.26
ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว 440.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 รายได้แก่ Mr. Phua
Cher Chew และ Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ Mr. Phua Cher Chew เป็ น
ผูบ้ ริหารใน TEEL โดยดารงตาแหน่ ง Executive Director
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บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
-

-

-

TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”)

-

-

TEE Resources Pte. Ltd.
(“TEER”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
และ Chief Executive Officer
กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ Mr. Boon Choon Kiat เป็ น
ผูบ้ ริหารใน TEEL โดยดารงตาแหน่ ง Executive Director
และ Finance Director
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื TEE International Ltd. (TEEI) เป็ นบริษทั
ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิง คโปร์ (SGX Mainboard) เช่น กัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27
เมษายน 2558 TEEI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TEEL ร้อยละ
70.69 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 145.07 ล้าน
ดอลลาร์สงิ คโปร์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TEE Development Pte. Ltd (“TEED)
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน TEED ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์
มีกรรมการร่ว มกัน กับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ Mr.
Phua Cher Chew
กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ Mr. Phua Cher Chew เป็ น
ผูบ้ ริหารใน TEED โดยดารงตาแหน่ง Managing Director
เป็ นบริษทั ย่อยของ TEEL โดย TEEL มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
TEED ร้อยละ 100 ของทุ นจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน
3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย TEED มีสดั ส่วนการถือหุน้
ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 49.00 ของทุ น จดทะเบีย นที่ช าระแล้ ว
จานวน 348.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์
เป็ นบริษทั ย่อยของ TEEI โดย TEEI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
TEER ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจานวน 1.00 ดอลลาร์
สิงคโปร์
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14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ สาหรับงวดบัญชีปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายชาติชาย พานิชชีวะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าเบีย้ ประชุม
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นประธานกรรมการบริษทั ที่ รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าเบี้ย เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล
ประชุมสาหรับประธานกรรมการบริษทั จานวน 30,000
บาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการแล้วในเดือนมกราคม 2558

1.2 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสมหะทัย พานิชชีวะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าเบีย้ ประชุม
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วม รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่ ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าเบี้ยประชุม เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล
ส าหรับ กรรมการบริษ ัท จ านวน 20,000 บาทต่ อ ครัง้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแล้ว
ในเดือนมกราคม 2558
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1.3 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Phua Cher Chew มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าเบีย้ ประชุม
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Phua Cher Chew เป็ นกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
0.02

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557เมื่อวันที่ 29 ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
สิง หาคม 2557 บริษ ัท ฯ ได้ ก าหนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล
ส าหรับ กรรมการบริษ ัท จ านวน 20,000 บาทต่ อ ครัง้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแล้ว
ในเดือนมกราคม 2558

1.4 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Boon Choon Kiat มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าเบีย้ ประชุม
เจ้าหนี้อ่นื

ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Boon Choon Kiat เป็ นกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วม รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
0.02

0.12

ประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรับ กรรมการบริษ ัท จ านวน 20,000 บาทต่ อ ครัง้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแล้ว
ในเดือนมกราคม 2558
Mr. Boon Choon Kiat ทดรองจ่ายค่าที่พกั และค่า
เดิน ทาง และค่ า รับ รองอื่ น ในการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ของ
บริษ ัท ฯ รวมจานวนทัง้ สิ้น 121,099.25 บาท ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ชาระเงินให้แก่ Mr. Boon Choon Kiat แล้ว
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ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล

การทดรองจ่ายของกรรมการเป็ นรายการที่เกิดขึ้น
เป็ น ปกติ เ พื่ อ ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การ
ดังนัน้ บริษทั ฯ ควรชาระเงินคืนให้แก่กรรมการโดย
ทันทีเมื่อได้รบั แจ้งเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าใช้จ่า ย

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในเดือนมกราคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

1.5 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Phua Chian Kin มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าเบีย้ ประชุม
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Phua Chian Kin เป็ นตัวแทนจากกลุ่มบริษทั รายการดังกล่าวเป็ น การจ่ายค่าตอบแทนการเข้า
TEE ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษ ัท ฯ ได้เ ข้า ร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ กาหนดค่าเบี้ยประชุมใน
ครัง้ นี้ให้แก่ Mr. Phua Chian Kin จานวน 20,000 บาท
ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ Mr.
Phua Chian Kin แล้วในเดือนมกราคม 2558

ร่วมประชุมให้แก่ Mr. Phua Chian Kin ซึ่งเป็ น
ตัว แทนจากกลุ่ มบริษ ัท TEE โดยค่า ตอบแทน
ดัง กล่ า วเป็ นอั ต ราเดี ย วกั น กั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม
กรรมการ ดัง นั ้น การท ารายการดั ง กล่ า วจึ ง
สมเหตุสมผล

1.6 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงินทดรองจ่ายค่าตกแต่งห้องตัวอย่าง
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ เบิก เงิน สดล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ น างสาวมณี ร ัต น์
ธนัชญ์เศรษฐ์ เพื่อใช้จ่ายสาหรับดาเนินการตกแต่งห้อง
ตัวอย่างของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ เมื่องาน
แล้วเสร็จ มีเงินสดคงเหลือจากการดาเนินการจานวน

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริษทั ฯ อนุ ญาตให้
เบิกเงินสดเพื่อใช้จ่ายสาหรับตกแต่งห้องตัวอย่าง
ของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ เพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน โดยผูเ้ บิกเงินจะต้องนา
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

30,776.85 บาท ซึ่งนางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ ได้ ใบเสร็จรับเงินมาหักกับยอดเงินสดที่ได้เบิกไป ซึ่ง
คืน เงิน จ านวนนี้ แ ก่ บ ริษ ัท ฯ แล้ว ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถือเป็ น รายการปกติท่ีเกิดขึ้นในการดาเนิ นธุรกิจ
2558
ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

1.7 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ CTHS มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
รายได้จากการให้บริการ

0.50

รายได้คา้ งรับ

0.08

เงินทดรองจ่ายค่าติดตัง้ ป้ายไวนิลโฆษณา
ลูกหนี้อ่นื

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม

0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก CTHS ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม ไม่มพี นักงานใน
การดาเนินงานด้านต่างๆ บริษทั ฯ จึงให้บริการบริหาร
จัดการแก่ CTHS ได้แก่ การบริหารสานักงาน งาน
ด้า นธุรการ งานบัญ ชี และงานด้า นการตลาด ตัง้ แต่
มกราคม ถึง ธันวาคม 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการจานวน 41,900 บาทต่อ เดือน ซึ่งเป็ น
ราคาตามทีต่ กลงกัน
บริษทั ฯ ทดรองจ่ายเงินให้กบั CTHS สาหรับค่าผลิต
และติ ด ตัง้ ป้ ายไวนิ ล โฆษณาให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ปิ ติ ภู มิ
แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด จานวน 24,075 บาท ซึ่งป้าย
โฆษณามีขนาด 9x20 เมตร ติดตัง้ อยู่บริเวณหน้ าตึก
ฮ . พั ฒ น า พ า ณิ ช ย์ ถ น น อ โ ศ ก -ดิ น แ ด ง โ ด ย มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายห้ อ งชุ ด ส าหรับ
โครงการเดอะ สุรวงศ์
บริษ ัท ฯ ทดรองจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการโอนห้อ งชุ ด

การท ารายการดังกล่าวเป็ นการให้บริก ารบริหาร
จัดการแก่บริษทั ร่วม มีการคิดค่าบริการตามที่ตก
ลงกัน ซึง่ ไม่ได้ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่าง
ใด ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
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การท ารายการดัง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นในการ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายโครงการเดอะ สุรวงศ์
ของ CTHS รวมถึงเป็ นช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอีกวิธหี นึ่ ง ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การท ารายการนี้ บ ริษ ัทฯ ได้เ รีย กเก็บ กับ CTHS
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นตามจริง ดังนัน้ การท า
รายการนี้จงึ สมเหตุสมผล
การทารายการดังกล่าวเป็ น รายการที่เกิดขึ้นเพื่อ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้อ่นื

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.58

45.30
7.20
(45.00)
7.50
0.52
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ านวน 2 ยูนิ ต ของโครงการเดอะ สุร วงศ์ ให้แ ก่
กระทรวงการคลัง มีรายละเอียดดังนี้
1. ห้อ งชุดที่ 1 มีค่าธรรมเนี ยมการโอนห้อ งชุ ด
จานวน 313,731 บาท
2. ห้อ งชุดที่ 2 มีค่าธรรมเนี ยมการโอนห้อ งชุ ด
จานวน 266,738 บาท
รวมค่ า ธรรมเนี ย มการโอนห้ อ งชุ ด ทั ง้ สิ้ น จ านวน
580,469 บาท
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจาก CTHS
จานวนรวม 7.20 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ และได้ชาระคืนเงินกู้บางส่วน
จ านวน 45.00 ล้า นบาท โดยการกู้ยืม เงิน มีอ ัต รา
ดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นช่ ว งเวลานั น้ ไม่ ม ีห ลัก ทรัพ ย์ค้ า
ประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

สนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ร่วมสาหรับการขายห้อง
ชุดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการท ารายการนี้ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ เ รี ย กเก็ บ กับ
CTHS ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริง ดังนัน้ การ
ทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผล

การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ ง ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ ทัง้ นี้
อัตราดอกเบี้ยที่บริษทั ฯ ได้รบั เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่
อ้ า งอิ ง จากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ าของ
ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานัน้ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

1.8 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ชาติชวี ะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายห้องชุด
รายได้จากการขาย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
51.84

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
ให้แก่ ชาติชีวะ จ านวน 3 ยูนิต ซึ่ง มีขนาด 315.62 บริ ษ ั ท ฯ ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ลูกหนี้การค้า

ค่าใช้จา่ ยทีป่ รึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.95

0.8

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตารางเมตร 120.71 ตารางเมตร และ 120.52 ตาราง
เมตร ราคาเฉลีย่ ตารางเมตรละ 93,000 บาท รวมมูลค่า
การขายทัง้ สิ้น 51.84 ล้านบาท ราคาขายต่อตาราง
เมตรเป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาตลาดซึ่ง สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และ
เป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินที่ตารางเมตรละ
93,608 บาท ซึ่งเป็ นราคาประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษทั ยูเค แวลูเอชั ่น
แอนด์ เอเจนซี่ จ ากัด ด้วยวิธีเ ปรียบเทีย บกับข้อ มูล
ตลาด (Market Comparison) ทัง้ นี้ การท าธุร กรรม
ทางการค้านี้ เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการ
กาหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้ารายอื่นๆ
บริษ ัท ฯ ว่า จ้า งชาติชีว ะเป็ น ที่ป รึก ษาด้า นการตลาด
โดยมีค่า ธรรมเนี ย มจานวน 20,000 บาทต่อ เดือ น
สาหรับเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2557 ทัง้ นี้ ในช่วง
กลางปี 2557 บริษทั ฯ มีแผนการเปิ ดตัว โครงการ
คอนโดมิเนียมจานวนหลายโครงการ และเตรียมตัวเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นที่รจู้ กั และยอมรับ
ในอุ ต สาหกรรม บริษ ัท ฯ จึ ง ว่ า จ้ า งชาติ ชี ว ะ เป็ น ที่
ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนการตลาด การ
ส ารวจและน าเสนอที่ดิน ที่ม ีศ ัก ยภาพในการพัฒ นา
โครงการอสังหาริม ทรัพย์ รวมถึง การวางแผนกลยุทธ์

สามารถซื้อห้องชุดจากโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยได้ ทัง้ นี้ ราคาขายห้องชุดเป็ นราคา
ใกล้เคียงกับราคาตลาดซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั
ราคาขายให้แ ก่ บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่
ใกล้เ คีย งกับ ราคาที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน อิส ระ
ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ มีความสมเหตุสมผล
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การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจ
ของบริษทั และการคิดค่าบริการเป็ นไปตามราคาที่
ตกลงกัน ซึ่ง การให้บริการด้านที่ปรึกษาของชาติ
ชีวะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ ในด้านการตลาดและ
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ จึ ง เห็ น ว่ า มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินให้กยู้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

39.68
161.81
(62.22)
139.27
4.74
3.93
36.72
(36.72)
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทางธุรกิจ ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านการตลาด
จึงเพิ่ม ขึ้นเป็ น 100,000 บาทต่อ เดือนตัง้ แต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2557 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มี
การว่าจ้างชาติชีวะเป็ น ที่ปรึกษาด้านการตลาดตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจากชาติชีวะ
จ านวนรวม 161.81
ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นส าหรับ ธุร กิจ ของบริษ ัท ฯ และได้ช าระคืน
เงินกูบ้ างส่วนจานวน 62.22 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงิน
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่ม ีหลักทรัพย์ค้าประกัน
และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ในปี 2556 บริษทั ฯ ให้เงินกู้ยืม แก่ ชาติชีวะจ านวน
36.72 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3 ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อ ทวงถาม ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ร ับ ช าระคืน เงิน กู้ ท ัง้
จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 แล้ว

0.43
1.01
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุ น เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ งซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
การกู้เงิน จากธนาคารพาณิช ย์ จึงเห็น ว่ามีค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

การทารายการดังกล่าวกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องไม่ควร
เกิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม หากเกิ ด
รายการดังกล่าวขึ้นอีก ควรเป็ นไปตามมาตราการ
และขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน
และนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคตควร
คิดอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
ทีเ่ ป็ นต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.9 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ GETCO มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
72.00
(72.00)
1.93
7.22

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ มีเ งิน กู้ยืม จาก GETCO ยอดยกมาจากปี
2556 จ านวน 72.00 ล้า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนสาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการกู้ยมื เงินมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่ม ีหลักทรัพย์ค้าประกัน
และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ในปี 2557 บริษทั ฯ
ได้ชาระคืน เงินกู้ทงั ้ จ านวนในเดือ นพฤษภาคม 2557
แล้ว

การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุ น เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ งซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
การกู้เงิน จากธนาคารพาณิช ย์ จึงเห็น ว่ามีค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

1.10 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEI มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ค่าเช่า
ค่าเช่าอาคารสานักงาน

1.64

ค่าเช่าค้างจ่าย

0.14

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ เช่าพื้นที่สานักงาน ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชัน้ 27 ยูนิตดี กับ TEI จานวน 2 ห้องในสัดส่วนพืน้ ที่
ใช้สอยร้อ ยละ 58 ของจ านวนพื้นที่ทงั ้ หมด พร้อ ม
บริก ารต่ า งๆ เช่ น ไฟฟ้ า ประปา แม่บ้ า น โทรศัพ ท์
พืน้ ฐาน พนักงานรับโทรศัพท์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ TEI ได้เช่า
พื้น ที่สานัก งานจ านวน 2 ห้อ งนี้ จ ากบริษ ัท สยาม
โปรดิวส์ จ ากัด ในอัต ราค่า เช่ า รวมค่า บริก ารห้อ งละ

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข อง
บริ ษ ั ท ฯ และราคาค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส านั ก งาน รวมถึ ง
ค่าบริการต่างๆ เกิดจากการปนั ส่วนตามพืน้ ที่ใช้สอยใน
กลุ่ ม บริษ ัท ซึ่ ง เรีย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ตามจริง
ดังนัน้ การเข้าทารายการนี้ จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไป
ตามการด าเนิ น ธุร กิจ ปกติเ สมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

90,300 บาทต่อเดือนและ 84,000 บาทต่อเดือน โดยค่า
เช่าสานักงานและค่าบริการที่ TEI เรียกเก็บกับบริษทั ฯ
เป็ น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการป นั ส่ว นค่าเช่ าส านัก งาน
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ตาม
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของบริษทั ฯ และ TEI ในสัดส่วน
ร้อยละ 58 และร้อยละ 42 ตามลาดับ ทัง้ นี้ เมื่อ TEI
หมดสัญญาเช่ากับบริษทั สยามโปรดิวส์ จากัดในเดือน
ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ จะดาเนินการเช่าพืน้ ที่สานักงาน
นี้กบั บริษทั สยามโปรดิวส์ จากัด โดยตรง

1.11 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ OSCAR มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ค่าใช้จา่ ยท่องเทีย่ วของบริษทั ฯ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

0.15

เจ้าหนี้อ่นื

0.15

ค่าเช่าห้องชุด
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

2,420 บาท

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
OSCAR ทดรองจ่ า ยค่ า ท่ อ งเที่ ย ว ที่จ ัด ขึ้น ประจ าปี
ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่พกั
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ จานวนรวม
ทัง้ สิน้ 146,968.17 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเป็ นปกติ
เพื่อความคล่องตัวในการดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามจริง อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ ควรชาระเงินคืนให้แก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องโดย
ทัน ทีเมื่อ ได้ร บั แจ้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่า ยนี้
ทัง้ นี้ หากเกิดรายการเช่นนี้อีกในอนาคต บริษทั ฯ ควร
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยนี้โดยตรง
บริษ ัท ฯ ได้ท าสัญ ญาเช่ า ห้อ งชุ ด ในอาคารโครงการ การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ
เคหะชุม ชนร่ม เกล้า เพื่อ เป็ นสถานที่เก็บเอกสารของ ของบริษทั ฯ เพื่อใช้หอ้ งชุดเป็ นสถานทีเ่ ก็บเอกสาร และ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

เงินมัดจา

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
4,000 บาท

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 2,420 บาท ซึ่งราคาค่าเช่าห้องชุดเป็ นไปตาม
ราคาตลาดและเทียบเคียงกับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณ
ใกล้เคียง ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้วางเงินประกัน
การเช่าห้องชุดจานวน 4,000.00 บาท และจ่ายค่าเช่า
ห้องชุดล่วงหน้าจานวน 2,420.00 ล้านบาท

ราคาค่าเช่ า เป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาตลาด และ
สามารถเที ย บเคี ย งกับ ราคาเช่ า ห้ อ งชุ ด ในบริเ วณ
ใกล้เคียง ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึง มีความ
สมเหตุสมผล

1.12 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ไทยศรีประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ค่าประกัน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

0.65

เจ้าหนี้การค้า

0.65

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ากรม ธรรม์ ป ระกั น ภั ย กั บ ไท ยศ รี
ประกันภัยจานวน 3 สัญญา ได้แก่
1. กรมธรรม์ป ระกันภัยวิศวกรรม สาหรับโครงการ
ฮอล์ลมาร์ค แจ้งวัฒนะ ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่
4 ธันวาคม 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2558 มีค่าเบี้ย
ประกันจานวน 302,600.00 บาท
2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่มสาหรับพนักงาน
ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 1
ธั น ว า ค ม 2558 มี ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น จ า น ว น
339,705.74 บาท
3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่ม สาหรับพนักงาน

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษทั และราคาค่าเบี้ยประกันเป็ นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ การ
ทารายการนี้ จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่ 1 ธันวาคม
2557 ถึง 1 ธันวาคม 2558 มีค่าเบี้ยประกันจานวน
8,147.00 บาท
รวมค่าเบี้ยประกันทัง้ สิน้ 650,452.74 บาท ทัง้ นี้ ราคา
ค่าเบี้ยประกัน ที่บริษทั ฯ ได้รบั เป็ นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น

1.13 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEEL มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ลูกหนี้อ่นื

เงินกูย้ มื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.96

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) เป็ นผู้
ตรวจสอบบัญ ชีของกลุ่ม บริษทั TEE สาหรับรอบปี
บัญชี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และ
รอบปี บญ
ั ชี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557
(รอบปี บั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษ ั ท ในประเทศสิ ง คโปร์ )
เนื่ อ งจากกลุ่ม บริษทั ในประเทศสิงคโปร์ต้อ งจัดทางบ
การเงินรวม จึงว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อ ตรวจสอบบัญชี
ส่ ว นของบริษ ัท ฯ
โดย บริษ ัท ฯ ได้ ท ดรองจ่ า ย
ค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ใ นส่ ว นนี้ ร วมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยที่
เกี่ย วข้อ งจ านวน 966,813.80 บาท ซึ่ง ค่ า ใช้จ่ า ย
ดังกล่าว TEEL จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้ทงั ้ หมด
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจาก TEEL

การทดรองจ่ายของบริษทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเป็ น
ปกติเ พื่อ ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม
บริษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ย
เช่นนี้ในอนาคต บริษทั ฯ ควรเร่งดาเนิ นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึง
สมเหตุสมผล
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การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
249.98
262.93
(232.37)
2.98
283.52

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ านวนรวม 262.93
ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นส าหรับ ธุร กิจ ของบริษ ัท ฯ และได้ช าระคืน
เงินกู้บางส่วนจานวน 232.37 ล้านบาท โดยการกู้ยมื
เงินมีอ ตั ราดอกเบี้ยร้อ ยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหี ลักทรัพย์ค้า
ประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนิ น ธุรกิจของบริษ ัท ฯ โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิ น จ า ก ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ จึ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

16.97
11.33

1.14 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEED มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายห้องชุด
รายได้จากการขาย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
49.39

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ ขายห้อ งชุด จ านวน 3 ยูนิ ต ของโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ ให้แก่ TEED ซึ่งห้องชุดทัง้ 3 ยูนิต
เป็ นห้องชุดขนาด 300.88 ตารางเมตร 144.67 ตาราง
เมตร และ 144.78 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตารางเมตร
ละ 93,000 บาท รวมมูลค่าการขายทัง้ สิน้ 49.39 ล้าน
บาท ราคาขายต่อตารางเมตรเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่
บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่ ใ กล้ เ คีย งกับ ราคา
ประเมินที่ตารางเมตรละ 93,608 บาท ซึ่งเป็ นราคา
ประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น รายการธุ ร กิจ ปกติข อง
บริษทั ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารมีสทิ ธิซ้ือ
ห้องชุดจากโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ได้ ทัง้ นี้ ราคาขายห้องชุดเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคา
ตลาดซึ่ ง สามารถเที ย บเคีย งได้ ก ับ ราคาขายให้ แ ก่
บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ
มีความสมเหตุสมผล
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด

28.57
28.57

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

2.00
3.28

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ยูเค แวลูเอชั ่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ด้วยวิธี
เปรียบเทียบกับข้อ มูล ตลาด (Market Comparison)
ทัง้ นี้ การทาธุรกรรมทางการค้านี้เป็ นการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยมีก ารก าหนดราคาขายและเงื่อ นไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื เงินจาก TEED ยอดยกมาจากปี
2556 จานวนรวม 28.57 ล้านบาท จุดประสงค์ของการ
กูย้ มื เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียง
กับ อัต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ จ ากธนาคารพาณิ ช ย์ ไม่ มี
หลักทรัพย์ค้าประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อเป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนิ น ธุรกิจของบริษ ัท ฯ โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิ น จ า ก ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ จึ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

1.15 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEER มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินให้กยู้ มื ปลายงวด

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
35.28
(35.28)
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 บริษทั ฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ TEER จานวน
35.28 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3 ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อ ทวงถาม ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ร ับ ช าระคืน เงิน กู้ ท ัง้
จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 แล้ว

การท ารายการดัง กล่ า วกับ บริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งไม่ค วร
เกิดขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการ
ดังกล่าวขึ้นอีก ควรเป็ นไปมาตราการและขัน้ ตอนการ
อนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันและนโยบายการท า
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ การให้กู้ยมื แก่บริษทั ที่
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวข้องในอนาคตควรคิดอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากับหรือ
สู ง กว่ า อัต ราดอกเบี้ ย ที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ทางการเงิน ของ
บริษทั ฯ

0.43
1.00

2. รายการระหว่างกันกับบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย สาหรับงวดบัญชีปี 2557 รายละเอียดดังนี้
2.1 CTIC มีรายการระหว่างกันกับชาติชวี ะ มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด

21.42
21.42

ในระหว่างปี 2557 CTIC ได้กู้ยมื เงินจากชาติชีวะ
จ านวน 21.42 ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย น
ส าหรับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท โดยการกู้ ยื ม เงิ น มี อ ัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ CTIC โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ที่ CTIC ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้
เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

0.94
0.94

ลักษณะรายการ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2.2 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ TEEL มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ทดลองจ่ายค่าตอบแทนบัญชี
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.30

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินกูย้ มื ปลายงวด

20.63
(0.59)
20.04

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

0.91
0.91

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) เป็ นผู้
ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษทั TEE สาหรับรอบปี 1
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 (รอบปี บญ
ั ชี
ของกลุ่ ม บริษ ัท ในประเทศสิง คโปร์) เนื่ อ งจากกลุ่ ม
บริษทั ในประเทศสิงคโปร์ต้องจัดทางบการเงินรวม จึง
ว่าจ้างผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีส่วนของบริษทั ฯ
โดย บริษทั ฯ ได้ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใน
ส่วนนี้ จานวน 300,000 บาท ซึ่ง ค่าใช้จ่า ยดัง กล่า ว
TEEL จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้ทงั ้ หมด
ในระหว่างปี CTIC ได้กู้ยมื เงินจาก TEEL จานวน
20.63 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจ
ของบริษทั โดยการกู้ยืมเงินมีอ ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7
ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
ไม่ม ีหลักทรัพ ย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อ
ทวงถาม

การทดรองจ่ายของบริษทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเป็ น
ปกติเ พื่อ ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม
บริษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ย
เช่นนี้ในอนาคต บริษทั ฯ ควรเร่งดาเนิ นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายนี้โดยทันที ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึง
สมเหตุสมผล
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การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ CTIC โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ที่ CTIC ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้
เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2.3 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ ไทยศรีประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าประกัน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
0.60

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CTIC ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยกับไทยศรีประกันภัย
จานวน 2 สัญญา ได้แก่
1. กรมธรรม์ป ระกันภัยวิศวกรรม สาหรับโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่
15 มกราคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2559 มีค่า
เบีย้ ประกันจานวน 600,813.57 บาท
2. กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับสานักงานขายโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่
1 มกราคม 2557 ถึง 1 มกราคม 2558 มีค่าเบี้ย
ประกันจานวน 3,222.84 บาท
รวมค่าเบี้ยประกันทัง้ สิน้ 604,036.41 บาท ทัง้ นี้ ราคา
ค่า เบี้ย ประกัน ที่ CTIC ได้ร ับ เป็ น ราคาใกล้ เ คีย งกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
CTIC และราคาค่าเบี้ย ประกัน เป็ น ราคาใกล้เ คีย งกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ การ
ทารายการนี้ จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของ CTIC
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

14.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้พจิ ารณาข้อมูลรายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทานข้อมูลตามทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แล้วเห็น
ว่า รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งการทารายการออกเป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม ทีบ่ ริษทั ฯ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บ ริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่
อย่างใด โดยราคาขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซึง่
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ การว่าจ้างทีป่ รึกษา
เป็ น ต้น ซึ่ง รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่มีค วามจ าเป็ น และสมเหตุ สมผล และไม่ ท าให้บ ริษัท ฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด
3. รายการอื่น ๆ นอกเหนื อ จากรายการธุ ร กิจ ปกติ แ ละรายการสนับ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติ ได้แ ก่ การให้ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงิน การรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นต้น คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
ไม่ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
14.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มมี ติกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
ทารายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อ งกันเพื่อให้การทารายการ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทัวไป
่ และการทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้มหี ลักการ
ดังนี้
14.4.1 การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ห้อง
ชุดโครงการคอนโดมิเนียม) การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ การว่าจ้างทีป่ รึกษา
เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าและราคาทีเ่ ป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั
การทารายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการระหว่างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

โดยได้อนุ มตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้ มี
ข้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดีย วกับ ที่วิญ ญู ช นจะพึง กระท ากับ คู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอานาจต่อรองทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ สามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการทีท่ าง
คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ และจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกัน
14.4.2 การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ความจ าเป็ น ในการเข้า ท ารายการและความ
เหมาะสมด้า นราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มผี ู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือ ผู้ต รวจสอบบัญ ชีเ ป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และหากหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษัท
อาทิเช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ กับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าโดยทัวไป
่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถ
อ้างอิงได้กบั เงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ทากับบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป็ นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทารายการทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามธุรกิจปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนัน้
ก่อนการเข้าทารายการระหว่างกันทุกครัง้
หากบริษทั ฯ ประสงค์ทจ่ี ะเข้าทารายการเกีย่ วโยงกันกับบุคคลทีอ่ าจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัท ฯ จะปฎิบตั ิตามนโยบายและขัน้ ตอนที่ไ ด้ก ล่าวไว้อ ย่า ง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดาเนินการให้มบี ุคคลผูม้ คี วามรู้
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ
จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะ
ปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละข้อ บัง คับ ปร ะกาศ ค าสังหรื
่ อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) ตามหลัก เกณฑ์และกฎหมายว่ าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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